Zkušební licence
Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod
některou z variant označení Siemens Industry Software (společně dále jen „SISW“), uzavřela s klientem smlouvu o poskytnutí
softwarové licence a služeb ohledně software SISW formou písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo ve formě
click-wrap (uzavřené kliknutím) či jiné online smlouvy, kterou klient akceptoval elektronicky (dále jen „Smlouva“). Tyto podmínky
pro zkušební licence (dále jen „Dodatek pro zkušební licence“) se vztahují výhradně na zkušební k software SISW. Tento Dodatek
pro zkušební licence doplňuje ujednání uvedené ve Smlouvě, a pokud je s nimi v rozporu, budou mít ujednání v tomto Dodatku pro
zkušební licence ve vztahu ke zkušebnímu software SISW přednost před ujednáními Smlouvy a budou v tomto rozsahu Smlouvu
nahrazovat.
1.

Vymezení pojmů. Pojmy použité v tomto Dodatku pro zkušební licence, které jsou uvozeny velkým počátečním písmenem,
mají stejný význam jako ve Smlouvě, nestanoví-li Dodatek pro zkušební licence něco jiného.

2.

Udělení licence. SISW uděluje Klientovi nevýhradní, nepřevoditelnou a omezenou licenci k instalaci, přístupu a užití
spustitelné formy Software v testovacím prostředí na Území výlučně pro zkušební účely. Software se nesmí užívat
ke komerčním, profesionálním ani výrobním účelům, ke komerčnímu školení ani k jiným ziskovým účelům, a to ani k
testování, analyzování a srovnávání. Pokud SISW poskytne Klientovi během platnosti Smlouvy aktualizace nebo nová vydání
Software, považují se za součást Software a podléhají podmínkám Smlouvy. Klient nese výlučnou odpovědnost za instalování
Software v kompatibilním prostředí s operačním systémovým softwarem, který zajistí Klient. Klient není oprávněn a zavazuje
se, že nebude: (i) Software kopírovat jako celek ani částečně, pokud to nebude důvodně nezbytné k instalování Software a pro
účely zálohování; (ii) Software zpřístupňovat nikomu kromě svých zaměstnanců, kteří jej potřebují znát k provedení zkoušky;
ani (iii) Software dekompilovat, rozebírat ani podrobovat reverznímu inženýrství. Klient zachová a bude přesně reprodukovat
všechna upozornění na autorská či vlastnická práva na všech kopiích Software, které pořídí. Pokud jde o vztah mezi Klientem a
SISW, originál a všechny kopie a rozmnoženiny Software jsou a zůstávají výlučným vlastnictvím SISW a řídí se podmínkami
Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku pro zkušební licence. SISW si vyhrazuje všechna práva k Software, která se tímto dodatkem
výslovně neudělují.

3.

Povinnosti Klienta. Klient poskytne SISW požadovanou identifikaci počítače a všechny takové další informace, které bude
SISW důvodně požadovat pro každou pracovní stanici a/nebo server, na kterém bude instalována část Software spojená se
správou licence. Klient tím umožní SISW vygenerovat licenční soubor omezující přístup koncových uživatelů pouze k těm
modulům Software, k nimž se tímto uděluje licence a zajišťuje dodržování Smlouvy ze strany Klienta ve znění dle tohoto
Dodatku pro zkušební licence. Klient bere na vědomí prohlášení SISW, že Software představuje a obsahuje majetkově
ocenitelné obchodní tajemství a důvěrné obchodní informace SISW a/nebo dodavatelů či třetích osob. Klient zachová
důvěrnost těchto informací a přijme preventivní opatření potřebná k zajištění jejich důvěrnosti. Pokud Klient nebo některý jeho
zaměstnanec poruší povinnosti nebo hrozí porušením povinností podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku pro zkušební licence,
SISW má kromě ostatních nápravných prostředků, které může mít k dispozici, také právo požádat o soudní zákaz nebo
předběžné opatření takového jednání či pokusů o ně. Klient současně potvrzuje a souhlasí s tím, že peněžitá náhrada škody je
pro ochranu SISW nedostatečná. Povinnost zachovávat důvěrnost informací a obchodního tajemství a neprozrazovat informace
stanovená v tomto článku 3 zůstane v platnosti i po ukončení Smlouvy ve znění tohoto dodatku. Dodavatelé SISW a třetí osoby
mohou Smlouvu ve znění tohoto Dodatku pro zkušební licence v rozsahu, v jakém se týká jejich Software, uplatnit přímo proti
Klientovi.

4.

Vyloučení záruk. Zkušební Software se Klientovi poskytuje „jak stojí a leží“, bez údržby ze strany SISW. Klient potvrzuje a
souhlasí s tím, že vstupní data a jejich správnost a úplnost, včetně výstupu vygenerovaného na základě takového vstupu,
kontroluje výlučně Klient. Datový výstup Klient používá nebo se o něj opírá výlučně na vlastní odpovědnost. SISW A JEJÍ
DODAVATELÉ A TŘETÍ OSOBY NEPOSKYTUJÍ OHLEDNĚ SOFTWARE POSKYTOVANÉHO PODLE SMLOUVY
NEBO TOHOTO DODATKU PRO ZKUŠEBNÍ LICENCE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÉKOLI IMPLICITNÍ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH
OSOB. SISW a/nebo dodavatelé a třetí osoby nebudou Klientovi v žádném případě odpovídat za žádné nároky, újmy ani škody
jakéhokoli druhu plynoucí z této Smlouvy nebo související s touto Smlouvou nebo tímto Dodatkem pro zkušební licence, a to
bez ohledu na to, zda vzniknou v důsledku smluvního, deliktního či jiného jednání.

5.

Doba platnosti a skončení. Zkušební licence jsou platné po omezenou, určitou dobu, kterou SISW určí. Každá zkušební
licence s okamžitou účinností zanikne, pokud Klient nedodrží některou z podmínek výše uvedených. Na základě skutečnosti,
že Klient přijme aktualizace nebo nová vydání, nedochází automaticky k prodloužení doby platnosti zkušební licence nad
rámec doby platnosti stanovené pro daný Software. Do 10 dnů od skončení zkušení licence Klient na své náklady (i) vrátí
SISW originál a všechny hmotné kopie Software ve všech formách a všechny související hardwarové klíče, (ii) zničí všechny
elektronické kopie a rozmnoženiny Software, a (iii) písemně SISW potvrdí, že tyto podmínky splnil.
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