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Produtos Emprestados 
Termos Suplementares 

 
Estes Termos Suplementares para Produtos Emprestados ("Termos de Empréstimo”) alteram o Contrato de Licença do Usuário Final 
(“EULA”) entre a SISW e o Cliente e se aplicam exclusivamente aos Produtos identificados no Pedido como “TRIAL” ou “EMPRÉSTIMO” 
(“Produtos Emprestados”). Estes Termos de Empréstimo, em conjunto com o EULA e com todos os Termos Complementares aplicáveis, 
constituem o contrato entre as partes (“Contrato”). Em caso de conflito, estes Termos de Empréstimo têm prioridade sobre quaisquer 
outros Termos Suplementares, que têm prioridade sobre o EULA. Os termos iniciados por letras maiúsculas usados aqui têm o significado 
conforme definido no Contrato. 
 

1. TIPOS DE LICENÇA. Os seguintes tipos de licença podem ser oferecidos com relação a Produtos Emprestados individuais. Licenças 
adicionais e tipos de uso podem ser especificados com relação a determinados Produtos, conforme listado no Pedido. Licenças Trial 
e Loan estão sujeitas aos termos e condições de (a) o EULA, (b) todos os Termos Suplementares específicos de produtos aplicáveis, 
encontrados em https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html aqui incorporados por 
referência e (c) estes Termos de Empréstimo. A concessão da licença no Contrato é modificada para incorporar as restrições 
detalhadas nos seguintes tipos de licença: 

1.1 Licença “Trial” significa uma licença por um período limitado, conforme identificado no Pedido, concedido apenas para fins de 
avaliação e não para fins comerciais, profissionais ou de produção, e não para treinamento ou benchmarking. 

1.2 Licença “Loaner” ou “Loan” significa uma licença por um período limitado do número de meses, conforme identificado no Pedido 
(por exemplo, 1LOAN é um Loan por um período de um mês), concedido para uma das seguintes finalidades, conforme especificado 
no Pedido:  

(a) “Bridge” significa que a licença é concedida apenas para suporte temporário à produção, para permitir a finalização de um 
Pedido de licenças desse produto de Software. Ao aceitar uma licença Bridge Loan, o Cliente aceita que, no Pedido final, a 
vigência de qualquer licença para o mesmo produto de Software que as licenças Bridge Loan serão retroativas à data original 
em que a licença Bridge Loan foi concedida e as taxas de licença pagas por essa licença incluirão o período coberto pelas 
licenças Bridge Loan; 

(b) “Evaluation” significa que a licença é concedida apenas para fins de avaliação e não para fins comerciais ou de produção, e não 
para treinamento ou benchmarking; 

(c) “Production” significa que a licença é concedida apenas para facilitar o teste do sistema pelo Cliente, avaliação de 
recombinações, migração ou atualizações do servidor; 

(d) “Promotional” significa que a licença é concedida apenas para apoiar as atividades do Cliente em troca de serviços 
promocionais. 

(e) “Technical” significa que a licença é concedida apenas para permitir uma solução temporária para uma situação técnica nos 
negócios do Cliente; 

Se não especificado no Pedido, uma licença Loan ou Loaner pode ser usada para todos os fins acima. 
 

2. TERMOS ADICIONAIS DE LICENÇA. O Cliente não divulgará os Produtos sob uma licença Trial ou licença Evaluation Loan para 
qualquer pessoa que não seja o funcionário do Cliente que precise ter acesso para realização do teste.  

 

3. ISENÇÃO DE GARANTIAS E RESPONSABILIDADES, SEM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. Não obstante qualquer disposição em 
contrário no Contrato, os Produtos fornecidos nos termos de uma licença Trial ou licença Loan é fornecida ao Cliente “COMO É”, 
sem Serviços de Manutenção, sem garantia e sem qualquer obrigação de indenizar e defender o Cliente, afiliadas do Cliente ou 
qualquer usuário. A SISW E SEUS LICENCIANTES NÃO OFERECEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS 
DE EMPRÉSTIMO FORNECIDOS DE ACORDO COM ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO OU CONTRA INFRAÇÃO. DECLARAÇÕES SOBRE PRODUTOS, 
FUNCIONALIDADE OU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUALQUER COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE CONSTITUEM INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS, NÃO GARANTIA. A SISW NÃO GARANTE QUE A OPERAÇÃO DOS PRODUTOS SERÁ ININTERRUPTA OU LIVRE DE ERROS. 
EM NENHUMA HIPÓTESE A SISW, SUAS AFILIADAS, OS LICENCIADORES E SEUS REPRESENTANTES SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE 
O CLIENTE POR QUAISQUER RECLAMAÇÕES OU DANOS DE QUALQUER TIPO DECORRENTES OU RELACIONADOS A ESTE CONTRATO, 
INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO, SEJA EM CONTRATO OU OUTRO MEIO. 

 

4. RESCISÃO. As Licenças de Trial e Loan serão imediatamente rescindidas se o Cliente deixar de cumprir qualquer um dos termos e 
condições do Contrato. O recebimento de atualizações ou novos lançamentos não estenderá uma licença Trial ou licença Loan além 
do prazo especificado.  

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html

