YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI
(Form Versiyonu: 2010-7-7 RC)
ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN: BU BELGE, BĠLGĠSAYAR YAZILIMI, ĠLGĠLĠ MEDYA, BASILI MATERYALLER VE ONLINE VEYA
ELEKTRONĠK DOKÜMANTASYON DA DAHĠL OLMAK ÜZERE BU ANLAġMA ĠLE BĠRLĠKTE VERĠLEN SAP YAZILIMLARINA
("YAZILIM") ĠLĠġKĠN OLARAK SAP ĠLE ARANIZDA TANZĠM EDĠLEN YASAL ANLAġMADIR. YAZILIMI KURMADAN ÖNCE,
AġAĞIDAKĠ YAZILIM LĠSANS ANLAġMASININ ("ANLAġMA") ġARTLARINI VE KOġULLARINI OKUMANIZ, ONAYLAMANIZ VE
KABUL ETMENĠZ GEREKMEKTEDĠR. ANLAġMANIN ġARTLARINI VE KOġULLARINI KABUL ETMĠYORSANIZ, SATIN ALMANIZI
ĠZLEYEN OTUZ (30) GÜN ĠÇĠNDE YAZILIMI SATIN ALDIĞINIZ YERE ĠADE EDEREK ÖDEDĠĞĠNĠZ ÜCRETĠN TAMAMINI GERĠ
ALABĠLĠRSĠNĠZ.
1.

LİSANS SAP, bedelini ödediğiniz Yazılım ürünlerini ve iĢlevlerini, yalnızca dahili iĢ amaçlarıyla ve bu AnlaĢmanın Ģartlarına ve
koĢullarına uygun olarak kullanmanız için size sınırlı ve münhasır olmayan lisans hakkı vermektedir. Yazılım size satılmamıĢtır,
yalnızca lisansı verilmektedir. Bu ürünü özel bir teklifle veya baĢka bir SAP ürünü kapsamındaki promosyon lisansı ile
aldıysanız, aĢağıdaki bölüm 3.9'da ("Promosyon Lisansı") belirtilen ilave kısıtlamalara da tabi olursunuz. Bu ürün donanım
veya bir üçüncü Ģahıs ürünüyle birlikte geldiyse, Ürünü üçüncü Ģahıs ürünüyle birlikte yalnızca aĢağıdaki bölüm 3.6'da ("Kısıtlı
Lisans") açıklanan Ģekilde kullanabilirsiniz Bu lisans, söz konusu yazılımın içindeki online yazılım anlaĢmasına tabi olan
promosyon yazılımları da dahil olmak üzere, Yazılım ile birlikte verilen diğer yazılımlar için geçerli değildir. Yazılımla birlikte
kullanmanız için SAP tarafından verilen veya baĢka bir Ģekilde temin ettiğiniz herhangi bir dizi, bileĢen, bağlayıcı, yardımcı
program, veri veya diğer bir öğe varsa, bu Ek Teknolojiyi bu AnlaĢmanın Ģartlarına, koĢullarına, yükümlülüklerine ve
kısıtlamalarına uygun olarak kullanmanız gerekir. "Yazılım" terimi burada kullanıldığı Ģekliyle Ek Teknoloji ve Üçüncü ġahıs
Ürünlerini de kapsamaktadır.
“SAP”, Yazılım lisansını veya ilgili hizmetleri doğrudan veya bir satıcı aracılığıyla dolaylı olarak satın aldığınız SAP Ģirketidir;
ülkenizde dağıtım yapan bir SAP Ģirketi yoksa söz konusu olan Ġrlanda menĢeili Business Objects Software Limited Ģirketidir.

2.

KURULUM VE KULLANIM Yazılımı yalnızca satın aldığınız konfigürasyonda kurabilir ve satın aldığınız lisans sayısı kadar
kullanıcıya ulaĢtırabilirsiniz. Ayrıca Yazılımın canlı kullanım dıĢı kopyalarını bir veya daha fazla yere, olağanüstü durum
kurtarma, acil yeniden baĢlatma ve yedekleme için makul ölçüde kurabilir ve bu amaçla kopyalarını çıkarabilirsiniz. Bu Lisans
AnlaĢmasına istinaden Yazılım üzerindeki haklarınızı kullanmak üzere elinizde bulunan Yazılım kopyasını baĢlatma sırasında
açıklanan Ģekilde etkinleĢtirmeniz gerekir. SAP anahtar kodları sayesinde lisans sayısını, türünü ve Yazılım kullanımını
denetleyebilir.

3.

LİSANS TÜRLERİ VE TANIMLAR
3.1.

Uygulama Lisansı Uygulama Lisansı Yazılımın tek bir örneğini bir veya birden fazla sunucu ortamına kurmanıza ve söz
konusu Yazılım için adlandırılmıĢ kullanıcı lisansına sahip çalıĢanlarınızın Yazılıma eriĢmesine ve Yazılımı kullanmasına
olanak tanır. Her Uygulama Lisansı tek bir Dağıtım için tayin edilmiĢtir ve farklı Dağıtımlar arasında paylaĢtırılamaz.

3.2.

Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı (“NUL”). Yazılım AdlandırılmıĢ Kullanıcı temelinde lisanslandığında, her bireysel
kullanıcı özellikle tek bir NUL'un tek sahibi olarak tanımlanmalıdır. NUL'un birden fazla kullanıcı tarafından paylaĢılması
açıkça yasaklanmıĢtır. Ayrıca NUL(lar), asıl son kullanıcının Yazılıma eriĢmesine gerek kalmadıkça ve Yazılıma eriĢimi
yasaklanmadıkça bir kiĢiden diğerine aktarılamaz.

3.3.

Eşzamanlı Erişim Lisansı (“CAL”).Yazılım EĢzamanlı EriĢim temelinde lisanslandığında, herhangi bir zamanda
Yazılıma eriĢen son kullanıcıların toplam sayısı, sahip olduğunuz CAL'ların sayısını geçemez. CAL(lar) tek bir Dağıtım
için tayin edilmiĢtir ve farklı Dağıtımlar arasında paylaĢtırılamaz. EĢzamanlı EriĢim lisanslarını kullanırken, rapor
taleplerini ön belleğe veya sıraya almak için bir program veya sistem kullanamazsınız.

3.4.

İşlemci veya CPU (Merkezi İşleme Birimi) LisansıYazılım ĠĢlemci veya CPU temelinde lisanslandığında, Yazılımın
herhangi bir bileĢenini (Crystal Enterprise'ın Ģu bileĢenleri hariç: Web Connector, SDK, Report Publishing Wizard ve
Report Viewers) yürüten merkezi iĢleme birimlerinin (ĠĢlemciler) toplam sayısı, lisans alınan ĠĢlemci veya CPU sayısını
geçemez. N iĢlemci çekirdeğine sahip çok çekirdekli yongalı bir ĠĢlemci Ģu Ģekilde kabul edilir: Her bir fiziksel CPU’daki
birinci iĢlemci çekirdeği 1 ĠĢlemci veya CPU ve her bir fiziksel CPU’daki ek iĢlemci çekirdekleri 0,5 ĠĢlemci veya CPU
olarak kabul edilir.

3.5.

Sunucu Lisansı Yazılım Sunucu temelinde lisanslandığında, en fazla dört (4) ĠĢlemci veya CPU içeren tek bir
bilgisayara yüklenebilir. N iĢlemci çekirdeğine sahip çok çekirdekli yongalı bir ĠĢlemci Ģu Ģekilde kabul edilir: her bir
fiziksel CPU’daki birinci iĢlemci çekirdeği 1 ĠĢlemci ve her bir fiziksel CPU’daki ek iĢlemci çekirdekleri 0,5 ĠĢlemci olarak
kabul edilir.

3.6.

Abonelik Lisansı Yazılım Abonelik temelinde lisanslandığında, size Yazılımı on iki aylık bir dönemde kullanmanız için
münhasır olmayan ve devredilemez kullanım lisansı verilir. Söz konusu lisans, Lisans Alanın o sırada geçerli fiyatı
üzerinden veya tarafların müĢterek olarak üzerinde anlaĢacakları diğer koĢullara göre yenilenebilir.

3.7.

Kısıtlı Lisans Yazılım bir donanım veya bir üçüncü Ģahıs ürünüyle birlikte geldiyse, Ürünü üçüncü Ģahıs ürünüyle (OEM
Uygulaması) birlikte yalnızca aĢağıdaki bölüm 3.6'da ("Kısıtlı Lisans") açıklanan Ģekilde kullanabilirsiniz. Her lisanslı
Yazılım kopyasını, yalnızca verildiği OEM Uygulaması ile birlikte kullanabilirsiniz. Özellikle OEM Uygulaması tarafından
oluĢturulmayan veya kullanılmayan verilere eriĢim bu lisansın ihlal edilmesi anlamına gelir. OEM Uygulaması data mart
veya veri ambarı kullanımı gerektiriyorsa, Yazılım data mart veya veri ambarıyla, yalnızca OEM Uygulamasıyla
oluĢturulmuĢ veya iĢlenmiĢ verilere eriĢmek için kullanılabilir. Crystal Xcelsius çözümü donanımla veya Planlama

Uygulamalarıyla birlikte geldiyse, Crystal Xcelsius lisansınız Kısıtlı Lisansdır. Crystal Xcelsius'u yalnızca Planlama
Uygulamalarıyla birlikte kullanabilirsiniz; özellikle Planlama Uygulamalarıyla oluĢturulmamıĢ veya bu uygulamalar
tarafından kullanılmayan verilere eriĢim bu lisansın ihlali anlamına gelir. Kısıtlı Lisanslar, aynı Dağıtımda kısıtlı olmayan
lisanslarla birleĢtirilemez.
3.8.

Geliştirme Lisansı GeliĢtirme Lisansı alırsanız, aldığınız sayıdaki ve türdeki lisansları yalnızca GeliĢtirme yapmak veya
test etmek için kullanabilirsiniz. GeliĢtirme Lisansı canlı kullanım ortamına aktarılamaz veya canlı kullanım ortamında
kullanılamaz.

3.9.

Güncelleme Lisansı Yazılımı, daha önce lisanslanan bir ürünün güncellemesi olarak aldıysanız, Yazılımı kullanma
lisansınız, daha önceki ürün için alınan lisansların toplam sayısıyla sınırlıdır. Yazılımı ve önceki ürünü birlikte kullanmayı
seçerseniz, Yazılıma ve önceki ürüne eriĢmek için kullanılan toplam lisans sayısı, önceki ürün için alınan lisansların
toplam sayısıyla sınırlıdır.

3.10. Promosyon Lisansı Yazılımı özel bir teklifle veya baĢka bir SAP ürünü kapsamındaki promosyon lisansı ile aldıysanız,
Promosyon Lisansını yalnızca yeni bir Dağıtımla kullanabilirsiniz. Promosyon Lisansları mevcut bir Dağıtıma veya
Projeye eklenemez veya mevcut bir Dağıtım veya Projeyle kullanılamaz.
3.11. Değerlendirme Lisansı/Satılamaz Lisans Değerlendirme Lisansları veya Satılamaz Lisanslar yalnızca Yazılımın
ambalajında belirtilen dönem içinde ve yine ambalajda belirtilen sayıdaki ve türdeki lisanslar olarak kullanılabilir.
Belirtilen bu dönemin sona ermesinin ardından Değerlendirme Lisansı veya Satılamaz Lisansa konu olan Yazılım, Lisans
Alan uygun, kalıcı lisans anahtarlarını almadıkça, çalıĢmayacaktır. SipariĢ veya sevkiyat belgelerinde belirli bir projeden
bahsediliyorsa, Yazılım yalnızca söz konusu projeyle kullanılabilir. Değerlendirme Lisansı yalnızca değerlendirme
amacıyla kullanılabilir; canlı kullanılamaz. Bu AnlaĢmanın diğer hükümlerinden bağımsız olarak, Değerlendirme
Lisansına veya Satılamaz Lisansa istinaden sunulan Yazılımlar, "OLDUĞU GĠBĠ" esasında, açık veya zımni hiçbir türden
garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. Değerlendirme Lisansı veya Satılamaz Lisans, SAP tarafından önceden yazılı
olarak bildirerek herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.
3.12. Tanımlar “Dağıtım”, Ģu Yazılım modüllerinden birinin tek bir kurulumu anlamına gelir: Repository, Security Domain,
Central Management Server (“CMS”) veya CMS Cluster. "Proje", (a) aynı veya büyük ölçüde benzer raporlar oluĢturan,
(b) aynı veya büyük ölçüde benzer özel uygulama arayüzü kullanan veya (c) ilgili modüller veya bileĢenlerden oluĢan
uygulamalarla birlikte kullanılan bir veya daha fazla Dağıtım anlamına gelir.
3.13. Üçüncü Şahıs Ürünleri "Üçüncü ġahıs Ürünleri", SAP Üçüncü ġahıs Ürünleri Fiyat Listesinde sayılan veya sipariĢ
belgelerinde ya da SAP ürün dokümantasyonunda baĢka bir Ģekilde üçüncü Ģahıs yazılımı olarak nitelendirilmiĢ tüm
ürünler anlamına gelir. Ürün Üçüncü ġahıs Ürünleri kapsamındaysa, kullanımı söz konusu Üçüncü ġahıs Ürününün
ambalajında bulunan veya internet üzerinden ulaĢılan anlaĢmanın Ģartlarına ve koĢullarına tabidir. Tüm Üçüncü ġahıs
Ürünlerinin kullanımı yalnızca Lisans Veren tarafından birlikte kullanılması öngörülen veya SAP'nin yanında Üçüncü
ġahıs Yazılımını verdiği belirli Yazılımla sınırlıdır ve baĢka bir SAP ürünüyle ya da bağımsız olarak kullanılamaz.
4.

ÜRÜNE ÖZGÜ KULLANIM HAKLARI Yazılım kullanımına iliĢkin ek koĢullara, www.sap.com/company/licenses/product-userights adresinden ulaĢabilirsiniz. Söz konusu ek koĢulların bu AnlaĢmanın bütünü oluĢturan bir parçası olduğunu beyan ve
kabul edersiniz.

5.

SAHİPLİK Yazılım ve tüm kopyalarına iliĢkin hak, tasarruf ve getirilerin tamamı daima SAP ve/veya tedarikçilerine aittir.
Orijinalin veya kopyaların mevcut formatları veya iletildikleri ortam bu durumu değiĢtirmez. Yazılıma veya yazılıma iliĢkin
herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet üzerinde hiçbir hakkınız yoktur ve iĢ bu belge de size böyle
bir hak vermemektedir. Yazılımı, bu AnlaĢmanın koĢullarını ve herhangi bir Yazılım benchmark'ını veya benzer testleri (gerek
siz, gerek SAP gerekse herhangi bir üçüncü Ģahıs tarafından gerçekleĢtirilen) önceden SAP'nin yazılı izni alınmadığını sürece
gizli tutmayı, izinsiz ifĢaya ve kullanıma karĢı korumak tarafınızca kabul edilmiĢtir. SAP ve/veya tedarikçileri açıkça size
verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır. SAP tedarikçileri bu Lisans AnlaĢmasının üçüncü Ģahıs lehtarlarıdır ve buradaki tüm
koĢulların yerine getirilmesini sağlamak için doğrudan giriĢimde bulunma hakkına açıkça sahiptirler.

6.

TELİF HAKKI Yazılımın telif hakları SAP ve/veya tedarikçilerine aittir; Amerika BirleĢik Devletleri telif hakkı ve patent
yasalarına ve uluslararası anlaĢma hükümlerine istinaden korunmaktadır. Yazılımı Ģu istisnalar dıĢında kopyalayamazsınız: (a)
canlı kullanılmayan bir yedekleme kopyası oluĢturmak veya (b) lisansını aldığınız Yazılım bileĢenlerini Bölüm 2'de belirtildiği
Ģekilde Yazılım yürütmenin bir parçası olarak bilgisayarlara kurmak. Yalnızca lisanslı son kullanıcılar tarafından Yazılım
kullanımına yönelik olarak yararlanılmak üzere ve herhangi baĢka bir üçüncü Ģahsa iletmemek koĢuluyla, yalnızca Yazılıma
dahil dokümantasyonu makul sayıda çoğaltabilirsiniz (basılı veya elektronik kopya olarak). OluĢturduğunuz tüm Yazılım veya
dokümantasyon kopyalarına SAP'nin ve tedarikçilerinin çoğalttığınız tüm telif hakkı notlarını, ticari markalarını ve diğer mülkiyet
iĢaretlerini dahil etmeniz zorunludur. Aksi takdirde oluĢturduğunuz tüm Yazılım kopyaları bu Lisans AnlaĢmasının ihlal edilmesi
anlamına gelir.

7.

KISITLAMALAR Bu Lisans AnlaĢmasında veya tabi olunan yasalarda açıkça belirtilmediği sürece: (a) SAP’nin açık yazılı izni
olmadan, Yazılımı veya bu Lisans AnlaĢmasına istinaden size verilen herhangi bir hakkı kiralayamaz, ödünç veremez,
satamaz, devredemez alt lisansını veremez veya baĢka bir Ģekilde dağıtamazsınız; (b) Yazılımı, Yazılıma iliĢkin Uygulama
Servis Sağlayıcı (ASP) ve servis ofisi iĢletme, pazarlama, üçüncü Ģahıslara eğitim verme, dıĢ kaynak kullanımı veya
danıĢmanlık hizmetleri verme veya eğitim materyalleri geliĢtirme gibi Yazılımla ilgili diğer ticari hizmetleri verme amacıyla
kullanamazsınız; (c) Yazılımı (hata düzeltme amacıyla bile) değiĢtiremez, uyarlayamaz veya çevirisini yapamazsınız ya da
Yazılıma dahil olan ve bu amaçla sağlanan menüleri, seçenekleri ve araçları kullanarak Yazılımı konfigüre etmek için
gerekenler hariç türev çalıĢmalar oluĢturamazsınız; (d) bu kısıtlamalara rağmen geçerli yasalara göre izin verilen ölçü hariç,
herhangi bir Ģekilde Yazılıma veya .RPT rapor dosyası formatına veya bunların herhangi bir bölümüne tersine mühendislik

uygulayamaz, derlemesini açamaz veya parçalara ayıramaz veya herhangi baĢka bir iĢlem yapamazsınız (birlikte çalıĢabilirliği
sağlamak için tersine derleme yapmak dahil olmak üzere); (e) Yazılımı herhangi bir SAP ürün teklifiyle rekabet edecek bir ürün
geliĢtirmek için kullanamazsınız; (f) Yazılımı rapor dosyası formatını (.RPT), SAP’nin mülkiyetinde olmayan herhangi bir genel
amaçlı rapor yazdırma, veri analizi veya rapor dağıtımı ürününde kullanılan alternatif bir rapor dosyası formatına
dönüĢtüremezsiniz; (g) izinsiz anahtar kodlarını kullanamaz veya baĢkalarına iletemezsiniz; (h) önceden SAP’nin yazılı iznini
almadan Yazılıma iliĢkin benchmark sonuçlarını herhangi bir üçüncü Ģahsa açıklayamaz; (i) burada açıkça izin verilmediği
sürece üçüncü Ģahısların Yazılıma eriĢmesine veya Yazılımı kullanmasına izin veremezsiniz ve (j) anahtar kodunu (kodları)
dağıtmaz veya yayınlayamazsınız. Geçerli yasalar uyarınca birlikte çalıĢabilirlik için tersine mühendislik uygulamaya iliĢkin
haklarınızı kullanmak isterseniz öncelikle SAP'ye yazılı bildirimde bulunmalı ve SAP'nin, takdir yetkisi kendisine ait olmak
üzere, Yazılımın diğer ürünlerinizle birlikte çalıĢabilmesini sağlamak için tarafların üzerinde karĢılıklı olarak anlaĢacakları makul
bir ücret karĢılığında (söz konusu olursa) gerekli bilgi ve yardımı sağlamaya yönelik bir teklif sunmasını beklemelisiniz.
8.

9.

SINIRLI GARANTİ VE TELAFİ
(a)

Üçüncü ġahıs Ürünleri hariç olmak üzere SAP Ģu garantileri verir: (i) Yazılım, teslim edilmesini izleyen altı (6) aylık süre
içinde Yazılım ürünlerinin Dokümanlarına uygun olarak yüklenebilecek Ģekilde teslim etmeyi taahhüt eder ve (ii) fiziksel
medyanın (örn. CD-ROM DVD ve Elektronik Yazılım Dağıtımı) teslim edilmesini izleyen altı (6) ay içinde malzeme ve
iĢçilik hatalarından arındırılacaktır. Yazılım, Üçüncü ġahıs Ürünleri ve medyaya iliĢkin tüm zımni garantilerin süresi,
aĢağıda Bölüm 8(c)'de belirtilen ve feragat edilemeyen garantilerin izin verdiği ölçüde, teslimattan sonraki otuz (30) gün
ile sınırlıdır Yukarıda bahsedilen garantiler, özellikle kaza, kötü kullanım, yetkisiz onarım, değiĢiklik, geliĢtirme veya
yanlıĢ uygulamadan kaynaklanan hataları kapsamaz. SAP Yazılımın kesintisiz ve hatasız çalıĢacağını garanti etmez.
SAP Destek Hizmetleri çerçevesinde sağlanan sürümler de dahil olmak üzere Yazılımın ilave kopyaları, revize edilmiĢ
versiyonları veya yükseltmeleri garanti süresinin baĢtan baĢlamasına yol açmaz veya garanti süresini baĢka bir Ģekilde
etkilemez.

(b)

Yukarıda belirtilen sınırlı garanti koĢulunun yerine getirilmemesi durumunda, takdir yetkisi SAP'de olmak üzere size
sunulacak telafi seçenekleri yalnızca (i) düzeltme veya Yazılımın yukarıda belirtilen garanti koĢulunu yerine getiren bir
ürün veya ürünlerle değiĢtirilmesi ya da (ii) Yazılım için ödenen ücretin iade edilmesi ve bu Lisans AnlaĢmasının uygun
olmayan kopyalar için feshedilmesidir. Söz konusu telafi seçeneği SAP tarafından, ancak Yazılımın teslim edilmesini
izleyen altı (6) ay içinde söz konusu garanti koĢulunun yerine getirilmediğine dair SAP'ye yazılı bildirimde bulunursanız
sağlanacaktır.

(c)

SAP VE TEDARĠKÇĠLERĠ, BU BÖLÜM 8'DE AÇIKÇA BELĠRTĠLEN GARANTĠLER HARĠÇ, (I) TĠCARETE
ELVERĠġLĠLĠK, (II) BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK, (III) ÜÇÜNCÜ ġAHIS HAK ĠHLALĠ VEYA (IV) BĠLĠNMEYEN
HATALAR DA DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM DĠĞER ZIMNĠ GARANTĠ
SORUMLULUKLARINDAN FERAGAT ETMEKTEDĠR. BAZI EYALETLERDE/ÜLKELERDE ZIMNI GARANTILERDEN
FERAGAT EDILMESINE IZIN VERILMEMEKTEDIR; BU NEDENLE YUKARIDA BAHSEDILEN SORUMLULUK
FERAGATI SIZIN IÇIN GEÇERLI OLMAYABILIR VE BULUNDUĞUNUZ EYALETE VEYA ÜLKEYE GÖRE FARKLI
HAKLARA SAHIP OLABILIRSINIZ. BU ANLAġMAYA TARAF OLARAK YAZILIMI DEĞERLENDĠRMEK ĠÇĠN KENDĠ
DENEYĠMĠNĠZĠ, YETENEKLERĠNĠZĠ VE TAKDĠRĠNĠZĠ KULLANDIĞINIZI VE YAZILIMIN GEREKSĠNĠMLERĠNĠZĠ
KARġILAMAYA UYGUN OLDUĞUNA ĠKNA OLDUĞUNUZU BEYAN VE KABUL EDERSĠNĠZ.

SORUMLULUK SINIRLAMASIYÜRÜRLÜKTEKĠ YASALARIN DAHĠLĠNDE VE Ġġ BU MADDE KAPSAMI ĠLE SINIRLI
OLMAKSIZIN SAP, DAHA ÖNCEDEN HASARIN OLUġABĠLECEĞĠNE ĠLĠġKĠN HABERDAR EDĠLMĠġ OLSA DAHĠ KENDĠSĠ,
DĠSTRĠBÜTÖRLERĠ, TEDARĠKÇĠLERĠ VEYA YAN KURULUġLARI, HERHANGĠ BĠR KÂR VEYA GELĠR KAYBI, YANLIġ VERĠ
VEYA VERĠ KAYBI VEYA ĠKAME ETMEK ĠÇĠN KULLANILAN ÜRÜNLERĠN MASRAFLARI DA DAHĠL HĠÇBĠR DOLAYLI,
ÖZEL, ARIZĠ VEYA CEZAĠ ZARARLA ĠLGĠLĠ OLARAK SĠZE VE ÜÇÜNCÜ ġAHISLARA KARġI HĠÇBĠR ġEKĠLDE SORUMLU
DEĞĠLDĠR. SAP VE TEDARĠKÇĠLERĠNĠN, NEDENĠ NE OLURSA OLSUN (ĠHMAL DAHĠL) FĠĠLĠ, DOLAYLI VE DOĞRUDAN
ZARARLAR NEDENĠYLE SĠZE KARġI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TOPLAMI, TARAFINIZDAN YAZILIM ĠÇĠN ÖDENEN YAZILIM
LĠSANS ÜCRETLERĠ VEYA TARAFINIZDAN ZARARA NEDEN OLAN HĠZMET ĠÇĠN ÖDENEN ÜCRETLE SINIRLIDIR.
ÜÇÜNCÜ ġAHIS ÜRÜNLERĠNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SAP SORUMLU DEĞĠLDĠR. BU SINIRLAMALAR,
HERHANGĠ BĠR SINIRLI TELAFĠNĠN ESAS AMACINA ULAġILAMASA DA GEÇERLĠ OLACAKTIR. YUKARIDA BAHSEDĠLEN
RĠSK PAYLAġIMI, BU LĠSANS ANLAġMASINA ĠSTĠNADEN TAHSĠL EDĠLEN ÜCRETLERE YANSITILMIġTIR. BAZI
EYALETLERDE/ÜLKELERDE, BU BÖLÜME DAHĠL EDĠLEN BELLĠ BAZI DURUMLARDA, SORUMLULUĞUN
SINIRLANMASINA IZIN VERILMEMEKTEDIR; BU NEDENLE YALNIZCA BU DURUMLARDA YUKARIDAKI SINIRLAMALAR
SIZIN IÇIN GEÇERLI OLMAYABILIR.

10. SAP DESTEK HİZMETLERİ SAP Destek Hizmetlerini satın aldıysanız, SAP size o sırada geçerli olan SAP Destek Hizmetleri
Ģartlarına ve koĢullarına uygun Ģekilde Yazılıma yönelik ürün destek hizmetleri sağlayacaktır. Yazılım için SAP Destek
Hizmetlerini satın alırsanız, bu hizmetleri söz konusu Yazılımın elinizde bulunan tüm izinli kopyaları için satın almanız gerekir.
Ancak SAP, Üçüncü ġahıs Ürünleri için destek hizmeti vermemektedir.
11. FESİH Yazılımın abonelik temelinde lisanslandığı veya SipariĢ Çizelgesinde, Satın Alma SipariĢinde veya usullere uygun
olarak Satın Alma SipariĢinde atıfta bulunulan herhangi bir yazılı SAP fiyat teklifinde aksi belirtilen durumlar hariç, bu
AnlaĢmaya istinaden verilen Yazılım lisansları daimidir. Yazılım abonelik temelinde lisanslandıysa ve Abonelik Lisansı
geçerlilik döneminin sonunda veya dönem sona ermeden önce yenilenmediyse, söz konusu Abonelik Lisansı feshedilir.
Yukarıda belirtilenlerin yan sıra) (i) SAP size yazılı olarak ihlal bildiriminde bulunursa ve söz konusu ihlal otuz (30) gün içinde
giderilmezse veya (ii) herhangi bir iflas, ödeme aczi veya iflas mahkemesi kararına istinaden alacaklılar lehine devir iĢlemi
gerçekleĢtirirseniz veya bu bağlamda hukuki süreçler baĢlatılırsa, SAP bu AnlaĢmayı ve bu AnlaĢmaya istinaden verilen tüm
lisansları ve hizmetleri derhal feshedebilir. Fesih, ödenmemiĢ borç yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz ve herhangi bir tarafın
diğerinden telafi talep etme hakkını sınırlamaz. SAP bu AnlaĢmayı veya herhangi bir bölümünü feshetmesinin ardından size
ödediğiniz herhangi bir ücreti iade etmek zorunda değildir. KoĢulsuz ve süresiz olarak tüm iade taleplerinizden feragat etmeyi

kabul edersiniz. Yazılım lisansı iptal edilirse veya geçerlilik süresi sona ererse, Yazılımın tüm kopyalarını bilgisayarlardan
kaldırdığınızı ve yok ettiğinizi teyit eden yazılı bir bildirimi, söz konusu iptal veya süre bitimini izleyen otuz (30) gün içinde
göndermeniz gerekir. ġu Bölümler AnlaĢmanın sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürür: 8(c), 9, 11, 13, 15 ve 17.
12. DENETİM SAP bu AnlaĢmanın geçerli olduğu süre boyunca ve AnlaĢmanın sona ermesinden sonraki üç (3) yıl boyunca,
makul bir süre önceden size bildirerek ve masrafları kendisine ait olmak üzere, bu AnlaĢmaya uygun hareket edip etmediğinizi
belirlemek üzere defterlerinizi ve kayıtlarınızı denetleyebilir. Böyle bir denetlemede, denetlenen dönemde SAP'ye borçlu
olduğunuz tutarın yüzde beĢinden (%5) daha fazlasını SAP'ye ödemediğiniz veya bu AnlaĢmada belirtilen yükümlülüklerinizden
herhangi birini kasıtlı olarak ihlal ettiğiniz ortaya çıkarsa, SAP'nin talep edebileceği telafilere ek olarak SAP'ye denetim
masraflarını da ödemeniz gerekir.
13. GENELAmerika BirleĢik Devletleri federal yasalarında baĢka bir öncelik öngörülmediği sürece, yasaların çeliĢmesi ve Malların
Uluslararası SatıĢı için SözleĢmelere ĠliĢkin BirleĢmiĢ Milletler 1980 Konvansiyonu ve söz konusu konvansiyonda yapılan
değiĢikliklere bakılmaksızın, bu AnlaĢma New York Eyalet Yasalarına tabidir. Bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmü geçersiz
kılınırsa, söz konusu geçersiz kılma AnlaĢmanın kalan bölümünün geçerliliğini etkilemez. Bu AnlaĢma, SAP ile aranızdaki
akdin tamamını teĢkil etmekte olup, bu AnlaĢmanın konusuyla ilgili olarak aranızda daha önce sözlü veya yazılı Ģekilde yapılan
tüm anlaĢmaların yerini alır. Bu AnlaĢma, tarafların her birinin yetkili temsilcileri tarafından usullere uygun olarak imzalanmıĢ
yazılı bir belge olmadan değiĢtirilemez. Yazılımı temsil ettiğiniz tüzel bir kiĢilik adına alıyorsanız, bu AnlaĢmanın söz konusu
tüzel kiĢilik nezdinde bağlayıcı olmasını sağlayacak yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz. Tarafınızdan
gönderilen tüm satın alma veya diğer sipariĢ belgelerindeki tüm koĢulların yerini bu AnlaĢmadaki Ģartlar ve koĢullar almıĢtır.
SAP ile karĢılıklı olarak ayrı bir Ana Yazılım Lisansı AnlaĢması ("MSLA") yaptıysanız ve Yazılımı söz konusu MSLA'ye
istinaden aldıysanız, Yazılımı kullanma Ģekliniz bu MSLA tarafından belirlenir ve MSLA'nın Ģartları ve koĢulları bu AnlaĢmanın
Ģartlarından ve koĢullarından önce gelir. Yazılımın ürün adı SAP'nin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Bu Lisans
AnlaĢmasına iliĢkin herhangi bir sorunuz olursa lütfen yerel SAP temsilcinizle veya yetkili distribütörünüzle irtibat kurun veya
SAP, Attn: Contracts Department, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, ABD adresine yazın.
14. ABD RESMİ OLARAK KISITLANAN HAKLAR Yazılım, 48 C.F.R. 12.212'de (Eylül 1995) kullanılan anlamlarıyla "ticari
bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı dokümantasyonu"ndan meydana gelen, 48 C.F.R. 2.101'deki (Ekim 1995)
tanıma göre "ticari kalem"dir 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1 - 227.7202-4 (Haziran 1995) (veya denk bir hüküm,
örn., söz konusu olduğu durumlarda çeĢitli ABD resmi kurumlarının katkısı) uyarınca, ABD resmi kurumlarında çalıĢan
kullanıcılar Yazılımı yalnızca burada belirtilen haklarla alır. Üretici, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde
yerleĢik SAP'dir.
15. İHRACAT DENETİMLERİ Bu Yazılımın kullanımı, ABD Ġhracat Ġdaresi Düzenlemelerine tabidir. ġunları kabul etmektesiniz: (a)
Küba, Ġran, Kuzey Kore, Suriye, Sudan veya BirleĢik Devletler’in ihracatı yasakladığı herhangi baĢka bir ülkenin veya bunların
denetimi altındaki herhangi baĢka bir ülkenin vatandaĢı değilsiniz, bu ülkeler uyruklu değilsiniz ve bu ülkelerden herhangi
birinde yaĢamıyorsunuz; (b) Yazılımı doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda belirtilen ülkelere, bu ülkelerin vatandaĢlarına, bu
ülke uyruklulara veya bu ülkede oturanlara ithal veya yeniden ithal etmeyeceksiniz; (c) ABD DıĢiĢleri Bakanlığı’nın Men
Edilenler Listesi’ndeki, ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak BelirlenmiĢ Uyruklar, Özel Olarak BelirlenmiĢ Teröristler ve Özel
Olarak BelirlenmiĢ UyuĢturucu Kaçakçıları Listelerinde adınız geçmiyor; (d) Yazılımı doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda
belirtilen listelerde adı geçen kiĢilere ithal veya yeniden ithal etmeyeceksiniz ve (e) Yazılımı, nükleer, kimyasal veya biyolojik
kitle imha silahlarının geliĢtirilmesi, tasarlanması ve üretilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere BirleĢik Devletler
yasalarınca yasaklanan amaçlarla kullanmayacak ve kullanılmasına izin vermeyeceksiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
www.sap.com/company/export.
16. SİPARİŞ KOŞULLARI Nitelikleri uygun iĢletmelerden SAP satın alma sipariĢi koĢullarına uygun satın alma sipariĢleri kabul
edilebilir. SAP tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen tüm satın alma sipariĢleri geçersizdir. Ödemenin, fatura tarihini izleyen
net 30 gün içinde yapılması gerekir. SAP FOB Uygulaması SAP her türden fiyat garantisini özellikle reddetmektedir. SAP'nin
net geliri üzerinden alınan vergiler hariç geçerli tüm satıĢ, kullanım, tüketim, KDV, mal ve hizmet vergilerinin ve geçerli tüm
ihracat ve ithalat harçlarının, gümrük vergilerinin ve benzer masrafların ödenmesi sizin sorumluluğunuzdur.
17. ÜLKEYE ÖZGÜ KOŞULLAR
Yazılımı aĢağıda belirtilen bölgelerden herhangi birinden satın almanız durumunda ("YerelBölge), bu Bölüm özgün hükümleri
ve yukarıdaki Ģartların ve koĢulların istisnalarını açıklamaktadır. AĢağıda belirtilen uygulanabilir Yerel Bölge ("Yerel Kurallar")
hükümleri bu AnlaĢma hükümlerinden herhangi biriyle çeliĢirse Yerel Bölge'de satın alınan tüm lisanslar için Yerel Tedarik
hükümleri uygulanacaktır.
Avustralya:
a) Sınırlı Garanti ve Telafi (Bölüm 8): Aşağıdaki kısım eklenmiştir:
Bu Bölümde belirtilen garantiler, Ticari Uygulamalar Kanunu 1974 veya diğer mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklara ek
olarak verilmektedir ve geçerli mevzuatın izin verdiği ölçüde uygulanabilir.
b) Sorumluluk Sınırlaması (Bölüm 9): Aşağıdaki kısım eklenmiştir:
Yasaların izin verdiği ölçüde, SAP’nin Ticari Uygulamalar Kanunu 1974 veya hariç tutulamayacak, dengi bir Eyalet veya Bölge
yasalarında belirtilen bir koĢul veya zımni garantiyi ihlal etmesi durumunda sorumluluğu, takdir yetkisi kendisinde olmak üzere
yalnızca: (i) Yazılım söz konusu olduğunda: (a) (i) ürünü onarmak veya değiĢtirmek veya denk ürün temin etmek veya (ii)
gerekli onarımın veya denk ürün tedarik masraflarını ödemek ve (ii) SAP Destek Hizmetleri söz konusu olduğunda: (x) SAP

Destek Hizmetlerinin tekrarlanması veya (y) hizmeti tekrar alma masraflarının ödenmesidir. SAP'nin bu AnlaĢmaya istinaden
toplam sorumluluğu hesaplanırken ödenen tutar veya bu paragrafa istinaden değiĢtirilen, onarılan veya temin edilen her türlü
ürün ve hizmetin değeri düĢülecektir.
c) Genel (Bölüm 13): Bu Bölümün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu AnlaĢma, yasaların çeliĢmesi ve Malların Uluslararası SatıĢı için SözleĢmelere ĠliĢkin BirleĢmiĢ Milletler 1980 Konvansiyonu
ve söz konusu konvansiyonda yapılan değiĢikliklere bakılmaksızın, Yazılımı aldığınız Ülke veya Eyalet yasalarına tabidir.
Belçika ve Fransa
a) Sorumluluk Sınırlaması (Bölüm 9): Bu bölümün tamamı aşağıdaki ile değiştirilmiştir:
Uyulması zorunlu yasalarca aksi öngörülmedikçe:
1. SAP’nin bu AnlaĢmaya istinaden yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığı kanıtlanan ve fiilen söz konusu
yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin dolaysız ve doğrudan sonucu olan tüm zarar ve kayıplar için sorumluluğu (SAP
kusurluysa) yalnızca zarara yol açan Yazılım için ödediğiniz ücretlerle sınırlıdır. Bu sınırlama SAP'nin yasal olarak sorumlu
olduğu fiziksel yaralanmalar (ölüm dahil), taĢınmazlara verilen hasar ve maddi, kiĢisel mülkiyet zararları söz konusu olduğunda
geçerli değildir.
2. OLASILIĞI HAKKINDA BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ OLSALAR DAHĠ, SAP VEYA YAZILIM GELĠġTĠRĠCĠLERĠNDEN HERHANGĠ
BĠRĠ HĠÇBĠR KOġULDA ġUNLARDAN SORUMLU DEĞĠLDĠR: 1) VERĠ KAYBI VEYA BOZULMASI, 2) DOLAYLI VE
DOĞRUDAN OLMAYAN ZARARLAR VEYA DOLAYLI EKONOMĠK ZARARLAR, 3) ZARARA YOL AÇAN OLAYIN
DOĞRUDAN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKSA DAHĠ KÂR KAYBI VEYA 4) Ġġ, GELĠR, ĠTĠBAR VEYA PLANLANAN
TASARRUF KAYBI.
3. Burada mutabık kalınan sınırlamalar ve hariç bırakmalar yalnızca SAP tarafından değil, tedarikçileri ve yazılım geliĢtiricileri
tarafından gerçekleĢtirilen eylemleri de kapsar ve SAP'nin yanı sıra sorumlu tedarikçileri ve yazılım geliĢtiricileri için de toplam
maksimum tutar bununla sınırlıdır. Bu sınırlama SAP'nin yasal olarak sorumlu olduğu fiziksel yaralanmalar (ölüm dahil),
taĢınmazlara verilen hasar ve maddi, kiĢisel mülkiyet zararları söz konusu olduğunda geçerli değildir.
b) Genel (Bölüm 13): Bu bölümün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu AnlaĢma, yasaların çeliĢmesi ve malların uluslararası satıĢı için sözleĢmelere iliĢkin birleĢmiĢ milletler 1980 Konvansiyonu
ve söz konusu konvansiyonda yapılan değiĢikliklere bakılmaksızın, yazılımı aldığınız Ülke Yasalarına tabidir.
Brezilya
a) Garanti (Bölüm 8): bu bölümün tamamı aşağıdaki ile değiştirilmiştir:
(a) SAP Ģunları garanti eder: (i) Yazılım, teslim edilmesini izleyen altı (6) ay içinde standart dokümantasyonunda belirtilen
iĢlevsel tanımına büyük ölçüde uygun hale gelecektir ve (ii) fiziksel medyanın (örn. CD-ROM) teslim edilmesini izleyen altı (6)
ay içinde malzeme ve iĢçilik hatalarından arındırılacaktır. Yukarıda bahsedilen garantiler, özellikle kaza, kötü kullanım, yetkisiz
onarım, değiĢiklik, geliĢtirme veya yanlıĢ uygulamadan kaynaklanan hataları kapsamaz. Teknolojinin bugün geldiği noktada
hatasız ve kesintisiz çalıĢan bir yazılım geliĢtirmenin mümkün olmadığını anladığınızı beyan ederseniz. Sonuç olarak SAP
Yazılımın kesintisiz ve hatasız çalıĢacağını garanti edemez. SAP Destek Hizmetleri çerçevesinde sağlanan sürümler de dahil
olmak üzere Yazılımın ilave kopyaları, revize edilmiĢ versiyonları veya yükseltmeleri garanti süresinin baĢtan baĢlamasına yol
açmaz veya garanti süresini baĢka bir Ģekilde etkilemez.
(b) Yukarıda belirtilen sınırlı garanti koĢulunun yerine getirilmemesi durumunda, takdir yetkisi SAP'de olmak üzere size
sunulacak telafi seçenekleri yalnızca (i) düzeltme veya Yazılımın yukarıda belirtilen garanti koĢulunu yerine getiren bir ürün
veya ürünlerle değiĢtirilmesi ya da (ii) Yazılım için ödenen ücretin iade edilmesi ve bu Lisans AnlaĢmasının uygun olmayan
kopyalar için feshedilmesidir. Söz konusu telafi seçeneği SAP tarafından, ancak Yazılımın teslim edilmesini izleyen otuz (30)
gün içinde söz konusu garanti koĢulunun yerine getirilmediğine dair SAP'ye yazılı bildirimde bulunursanız sağlanacaktır.
(c) LĠSANS ALAN, TEKNOLOJĠNĠN BUGÜN GELDĠĞĠ NOKTADA HATASIZ VE KESĠNTĠSĠZ ÇALIġAN BĠR YAZILIM
GELĠġTĠRMENĠN MÜMKÜN OLMADIĞINI VE YAZILIMIN GENEL OLARAK Ġġ YAZILIMI MÜġTERĠLERĠ ĠÇĠN
GELĠġTĠRĠLDĠĞĠNĠ ANLADIĞINI BEYAN EDER. BU NEDENLE SAP VE TEDARĠKÇĠLERĠ, BU BÖLÜM 7'DE AÇIKÇA
BELĠRTĠLEN GARANTĠLER HARĠÇ, (I) TĠCARETE ELVERĠġLĠLĠK, (II) BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK, (III) ÜÇÜNCÜ
ġAHIS HAK ĠHLALĠ veya (IV) BĠLĠNMEYEN HATALAR DA DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM
DĠĞER ZIMNĠ GARANTĠ SORUMLULUKLARINDAN FERAGAT ETMEKTEDĠR. BAZI EYALETLERDE/ÜLKELERDE ZIMNI
GARANTILERDEN FERAGAT EDILMESINE IZIN VERILMEMEKTEDIR; BU NEDENLE YUKARIDA BAHSEDILEN
SORUMLULUK FERAGATI SIZIN IÇIN GEÇERLI OLMAYABILIR VE BULUNDUĞUNUZ EYALETE VEYA ÜLKEYE GÖRE
FARKLI HAKLARA SAHIP OLABILIRSINIZ. LĠSANS ALAN BU ANLAġMAYA TARAF OLARAK YAZILIMI DEĞERLENDĠRMEK
ĠÇĠN KENDĠ DENEYĠMĠNĠ, YETENEKLERĠNĠ VE TAKDĠRĠNĠ KULLANDIĞINI VE YAZILIMIN GEREKSĠNĠMLERĠNĠ
KARġILAMAYA UYGUN OLDUĞUNA ĠKNA OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDER.
b) Sorumluluk Sınırlaması (Bölüm 9): bu bölümün tamamı aşağıdaki ile değiştirilmiştir:
GEÇERLĠ YASALARIN ĠZĠN VERDĠĞĠ EN GENĠġ KAPSAMDA, SAP, DĠSTRĠBÜTÖRLERĠ, TEDARĠKÇĠLERĠ VEYA YAN
KURULUġLARI, HERHANGĠ BĠR YANLIġ VERĠ VEYA VERĠ KAYBI VEYA ĠKAME ETMEK ĠÇĠN KULLANILAN ÜRÜNLERĠN

MASRAFLARI DA DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HĠÇBĠR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZĠ VEYA CEZAĠ
ZARARLA ĠLGĠLĠ OLARAK SĠZE VE ÜÇÜNCÜ ġAHISLARA KARġI HĠÇBĠR ġEKĠLDE SORUMLU DEĞĠLDĠR. SAP VE
TEDARĠKÇĠLERĠNĠN, NEDENĠ NE OLURSA OLSUN FĠĠLĠ VE DOĞRUDAN ZARARLAR NEDENĠYLE LĠSANS ALANA KARġI
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TOPLAMI, LĠSANS ALANIN YAZILIM ĠÇĠN ÖDEDĠĞĠ YAZILIM LĠSANS ÜCRETLERĠ VEYA LĠSANS
ALANIN ZARARA NEDEN OLAN HĠZMET ĠÇĠN ÖDEDĠĞĠ ÜCRETLE SINIRLIDIR. BU SINIRLAMALAR, HERHANGĠ BĠR
SINIRLI TELAFĠNĠN ESAS AMACINA ULAġILAMASA DA GEÇERLĠ OLACAKTIR. YUKARIDA BAHSEDĠLEN RĠSK
PAYLAġIMI, BU LĠSANS ANLAġMASINA ĠSTĠNADEN TAHSĠL EDĠLEN ÜCRETLERE YANSITILMIġTIR. LĠSANS ALAN
AYRICA BU BÖLÜMDEKĠ SINIRLAMALARIN BU ANLAġMANIN TEMEL UNSURLARI OLDUĞUNU VE BU SINIRLAMALARIN
OLMAMASI HALĠNDE FĠYATLARIN VE BU ANLAġMADA BELĠRTĠLEN DĠĞER KOġULLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE
DEĞĠġECEĞĠNĠ BĠLDĠĞĠNĠ KABUL EDER.
c) Genel (Bölüm 13) “New York” kelimesi aşağıdakiyle değiştirilmiştir:
Brezilya
Almanya ve Avusturya
a) Garanti (Bölüm 8): Bu bölümün tamamı aşağıdaki ile değiştirilmiştir:
SAP, Yazılımın önerilen donanım konfigürasyonuyla birlikte kullanıldığında, teslim edilmesini izleyen Sınırlı Garanti Dönemi
boyunca ilgili dokümantasyonda belirtilen iĢlevleri sağladığını garanti eder. Sınırlı Garanti Dönemi iĢ kullanıcısıysanız bir yıl,
değilseniz iki yıldır. Dokümantasyonda Belirtilen ĠĢlevlerin yerine getirilmesinde önemli olmayan sapmalar herhangi bir garanti
hakkı doğurmaz. BU SINIRLI GARANTĠ SĠZE ÜCRETSĠZ OLARAK SAĞLANAN YAZILIMLAR (ÖRN. GÜNCELLEMELER,
YAYIM ÖNCESĠ SÜRÜM, DEĞERLENDĠRME YAZILIMLARI VEYA SATILAMAZ YAZILIMLAR) VEYA HATAYA DEĞĠġĠKLĠĞĠN
NEDEN OLMASI DURUMUNDA SĠZĠN TARAFINIZDAN DEĞĠġTĠRĠLEN YAZILIMLAR ĠÇĠN GEÇERLĠ DEĞĠLDĠR. Garanti
talebinde bulunmak için Yazılımı ve ürünü satın aldığınızı gösteren faturayı masrafları SAP'ye ait olmak üzere göndermeniz
gerekir. Yazılımın iĢlevleri mutabık kalınan iĢlevlerden önemli ölçüde farklıysa, SAP takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere
Yazılımı onarabilir veya değiĢtirebilir. Bunların yapılmaması durumunda fiyatta indirim talep edebilir veya satın alma
anlaĢmasını iptal edebilirsiniz.
b) Sorumluluk Sınırlaması (Bölüm 9): bu Bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir:
Bu Bölümde açıklanan sınırlamalar ve hariç bırakmalar, SAP'nin kasıtlı hareketleri veya önemli ihmali sonucu meydana gelen
zararı kapsamaz. Ek olarak, sözleĢmeyle belirlenen somut bir görevin SAP veya temsilcileri tarafından hafif ihmal nedeniyle
ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlar ve tipik olarak öngörülebilir zararlardan SAP sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk
sınırlaması, yasal temeline bakılmaksızın tüm zarar iddiaları için ve özellikle sözleĢme öncesi veya yardımcı sözleĢme iddiaları
için geçerli olmalıdır. Ancak bu sorumluluk sınırlaması, ürün sorumluluğu kanununa istinaden zorunlu nizami yükümlülük
kapsamında olan ve söz konusu garantinin sizi söz konusu zarardan koruma hedefi ölçüsünde, açıkça verilen bir garantinin
ihlal edilmesi nedeniyle meydana gelen bir zarar için geçerli değildir. Bu madde, sorumluluğun kapsamının uyulması zorunlu
yasalarca belirlendiği durumlarda sorumluluğu sınırlamak amacıyla eklenmemiĢtir.
c) Genel (Bölüm 13): Bu Bölümün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu AnlaĢma, yasaların çeliĢmesi ve malların uluslararası satıĢı için sözleĢmelere iliĢkin birleĢmiĢ milletler 1980 Konvansiyonu
ve söz konusu konvansiyonda yapılan değiĢikliklere bakılmaksızın, yazılımı aldığınız Ülke Yasalarına tabidir.
İtalya
a) Sorumluluk Sınırlaması (Bölüm 9): bu bölümün tamamı aşağıdaki ile değiştirilmiştir:
SAP'nin sorumluluğunu sınırlayamayacağı önemli ihmalinden veya kasıtlı hareketlerinden kaynaklanan zararlar hariç, SAP'nin
Yazılımdaki orijinal veya ilave hatalarla, Yazılımın kullanılması veya kullanılamamasıyla veya herhangi bir Ģekilde bu
AnlaĢmanın ihlal edilmesiyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı sorumluluğu, sizin tarafınızdan zarara neden olan Yazılım
veya Yazılım bölümü için SAP'ye ödenen ücret tutarıyla sınırlı olacaktır.
b) Genel (Bölüm 13): Bu bölümün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu AnlaĢma, yasaların çeliĢmesi ve malların uluslararası satıĢı için sözleĢmelere iliĢkin birleĢmiĢ milletler 1980 Konvansiyonu
ve söz konusu konvansiyonda yapılan değiĢikliklere bakılmaksızın, yazılımı aldığınız Ülke Yasalarına tabidir.
Birleşik Krallık
c) Genel (Bölüm 13): Bu Bölümün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu AnlaĢma, yasaların çeliĢmesi ve malların uluslararası satıĢı Ġçin sözleĢmelere ĠliĢkin birleĢmiĢ milletler 1980 konvansiyonu
ve söz konusu konvansiyonda yapılan DeğiĢikliklere Bakılmaksızın, Ġngiltere ve Galler yasalarına tabidir. Bu AnlaĢmadaki
hiçbir nokta (açık veya zımni) herhangi bir kiĢi veya tüzel kiĢilik için Üçüncü ġahısların SözleĢme Hakları Kanunu 1999'a
istinaden herhangi bir hak veya avantaj sağlamaz.
Lütfen bu Lisans Anlaşmasının koşullarını ve şartlarını kabul edip etmediğinizi aşağıda belirtin.

