Pravidlá a podmienky predaja dočasnej licencie
Všeobecné ustanovenia
1.

Predmetom predaja podľa tejto zmluvy sú dočasné licenčné práva pre užívanie softwaru, ďalej len Dočasná licencia. Termín
Software predstavuje jeden z nasledujúcich počítačových programov: CAD Kuchyne Standard, CAD Kuchyne MAX, CAD Decor
alebo CAD Decor PRO samostatne alebo vrátane doplnkových modulov: CAD Přířez, Profesionálny rendering, Export 3D,
Obklady, Obklady a editor dlaždíc, Editor skriniek.

2.

Výrobcom Software a predajcom Dočasnej licencie je spoločnosť CAD Projekt K&A S.C. K. Dabrowski, A. Sterczala, ďalej len
Poskytovateľ, ktorá v Českej a Slovenskej republike jedná prostredníctvom svojho distribútora spoločnosti Protea spol. s.r.o,
kterého pre Slovenskú republiku zastupuje SITISIO spol s r.o. , ďalej len Distribútor.

3.

Kupujúci, ďalej len Nadobúdateľ, môže byť fyzická osoba s plnou spôsobilosťou k právnym úkonom, právnická osoba alebo
organizačná jednotka bez právnej subjektivity.

4.

Nadobúdateľ môže Dočasnú licenciu zakúpiť na obdobie 90 dní. Objednávku Dočasnej licencie vykonáva Nadobúdateľ
vyplnením formulára Objednávka dočasnej licencie, ďalej len Objednávka, a jeho odoslaním na e-mailovú adresu
caddecor@sitisio.sk .

5.

Nadobúdateľ môže k vybranému Softwaru zakúpiť iba jedinú Dočasnú licenciu.

6.

Aktuálne ceny Dočasných licencií sú uvedené v cenníku na webe Distribútora pre Slovenskú Republika www.sitisio.sk .
Distribútor si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a aktualizácie cenníku.

7.

Nadobúdateľ je povinný pri užívaní Dočasnej licencie dodržiavať licenčné podmienky Software.

Postup pri objednávaní Dočasnej licencie
8.

Nadobúdateľ objednáva Dočasnú licenciu vyplnením formulára Objednávka a jeho odoslaním na e-mailovú adresu Distribútora
uvedenú v článku 4.

9.

Nadobúdateľ je povinný vyplniť všetky údaje v Objednávke pravdivo, v súlade so skutočnosťou. Akékoľvek náklady vyvolané
nesprávnym vyplnením Objednávky, napr. náklady za opakované alebo nevykonané doručenie Dočasnej licencie bude hradiť
Nadobúdateľ.

10.

Nadobúdateľ, ktorý je platcom DPH, musí v Objednávke správne vyplniť IČO, DIČ a IČ DPH.

11.

Distribútor sa v súlade so Zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov zaväzuje, že osobné údaje Nadobúdateľ bude
používať len pre vlastnú potrebu za účelom uzatvárania zmlúv, vystavovania účtovných dokladov, vlastný marketing a služby.
Distribútor sa zaručuje, že osobné údaje Nadobúdateľa nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.

12.

Distribútor bude do 3 pracovných dní po obdržaní vyplnenej Objednávky kontaktovať Nadobúdateľa ohľadne overenia a
potvrdenia objednávky Dočasnej licencie a ohľadne spôsobu dopravy Dočasnej licencie Nadobúdateľovi.

13.

Po overení a potvrdení objednávky vystaví Distribútor Nadobúdateľovi zálohovú faktúru, ktorý platbu Distribútorovi pripíše na
bankový účet prevodom alebo vkladom.

14.

Distribútor dohodnutým spôsobom odošle Dočasnú licenciu Nadobúdateľovi do 3 pracovných dní po obdržaní platby za
Dočasnú licenciu od Nadobúdateľa. Náklady na dopravu Dočasnej licencie hradí Nadobúdateľ.

Používanie Dočasnej licencie
15.

Za účelom zaistenia podmienok stanovených týmto dokumentom Distribútor poskytuje Nadobúdateľovi bezpečnostný kľúč do
USB portu počítača. V prípade, že Nadobúdateľ tieto podmienky poruší, Distribútor je oprávnený požadovať vrátenie
bezpečnostného kľúča.

16.

Platnosť Dočasnej licencie začína okamžikom inštalácie Softwaru a končí uplynutím doby, na ktorú bola Dočasná licencia
zakúpená.
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17.

Po uplynutí platnosti Dočasnej licencie je Nadobúdateľ povinný vrátiť bezpečnostný kľúč poštou, kuriérom alebo osobne na
adresu Distribútora a to takou formou, ktorá vylúči prípadné poškodenie zásielky pri doprave.

18.

Dobu platnosti Dočasnej licencie nemožno predĺžiť. Ak chce Nadobúdateľ užívať Software po uplynutí platnosti Dočasnej
licencie musí zakúpiť neobmedzenú licenciu Software. Neobmedzená licencia môže byť aplikovaná na bezpečnostnom kľúči,
ktorý Nadobúdateľ obdržal ako súčasť Dočasnej licencie. Ak má Nadobúdateľ zámer zakúpiť neobmedzenú licenciu, nemusí
bezpečnostný kľúč vracať distribútorovi.

19.

Nadobúdateľ má po dobu platnosti Dočasnej licencie právo na bezplatnú technickú podporu Distribútora. Nahlásené problémy
a dotazy budú Distribútorom riešené najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia.

Reklamácie a vrátenie tovaru
20.

V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka nemožno vrátiť počítačový program po porušení jeho originálneho obalu.
Aktivácia bezpečnostného kľúča dočasným licenčným kľúčom je považovaná za ekvivalent porušenia originálneho obalu, a preto
je po dobu platnosti Dočasnej licencie možnosť vrátenia Software vylúčená.

21.

Reklamácia mechanického poškodenia zásielky pri doprave bude riešená až po doručení dokladu o škode podpísaného
Nadobúdateľom a dopravcom zásielky.

22.

Nadobúdateľ je povinný skontrolovať stav zásielky bezprostredne po jej doručení. V prípade zistenia poškodenia zásielky je
Nadobúdateľ povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a ihneď kontaktovať Distribútora.

23.

Tovar zaslaný Distribútorovi k reklamácii musí byť zabalený spôsobom, ktorý zaisťuje jeho bezpečnosť pri doprave. Distribútor
nie je zodpovedný za škody vzniknuté pri doprave.

Záverečné ustanovenia
24.

Obchodné podmienky stanovené týmto dokumentom platia od dátumu ich zverejnenia na internetových stránkach Distribútora
a Distribútor si vyhradzuje právo na ich úplnu alebo čiastočnú zmenu.

25.

Odchýlky od podmienok stanovených týmto dokumentom sú platné len v prípade, že majú písomnú formu.

26.

Pri riešení záležitostí, ktoré nie sú upravené týmto dokumentom sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka.

Prehlásenie
27.

Poskytovateľ a Distribútor nenesú zodpovednosť za zlyhanie realizácie Objednávky z dôvodov, ktoré sú mimo ich kontrolu, ako
je napríklad zlyhanie internetu, náhle zníženie zásob apod.

28.

Poskytovateľ a Distribútor sú zodpovední len do výšky ceny Dočasnej licencie a neručia za škody vzniknuté formy zlyhania
realizácie zákazky alebo nesprávnym používaním Software.
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