
2019: ESI[tronic] 2.0 - EVB diagnostika (SD) 

Akcija! Diagnostika 3 metams už 1 metų kainą!
Akcijos laikotarpis: 2019.11.18 — 2019.12.20. 

ROBERT BOSCH UAB 

Ateities pl. 79A  

LT-52104, Kaunas 

- Atkreipkite dėmesį, kad apie visus abonemento pakeitimus kitiems metams turi būti raštu pranešta iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos.

- Pasirašydamas šį dokumentą sutinku su sutarties sąlygomis "ESI[tronic] programinės - 2018 m. sausio mėn. versija"

- Sutartys be datų ir/ar parašų negalioja.

- Pasibaigus akcijai, įsigalios standartinė ESI[tronic] sutartis.

- Akcijos kainos galioja tik pagrindinės darbo vietos licencijai. Už papildomas licencijas (darbo vietas) klientas moka standartinę kainą.

- ** RMK - Rekomenduojama mažmeninė kaina.

- Kampanija galioja tik tuo atveju jei dirbtuvės neturėjo ESI[tronic] licencijos mažiausiai 2 metus.

- Akcija galioja tik perkant naują Bosch sisteminį testerį.

LT 

Varnele pažymėkite, kurią programinę įrangą norite užsakyti.1 

X: Pasirinkite programinę įrangą: Tipas: RMK € ** / Pagrindinė darbo vieta: RMK € ** / Papildomos darbo vietos: 

ESI[tronic] 2.0 programinė įranga skirta KTS 350/560/590 

 ESI[tronic] bazinis modulis (Privalomas) A (3 METAMS) 1987P12418 € 3 / € 1 1987P12558 € 3 

ESI[tronic] 2.0 EVB diagnostika SD (3 METAMS) 1987P12423 € 873 / € 350 1987P12563 € 75 

ESI[tronic] programinė įranga skirta for KTS 250 

KTS 250 - EVB diagnostika SD (3 METAMS) 1987P12387 € 873 / € 350 1987P12397 € 75 



Version 1.0 (31-10-2019) 

2 
Kiek papildomų darbo vietų užsakote? 

1 papildoma d.v. 2 papildomos d.v. 

Kaina už kiekvieną papildomą darbo vietą bus pridėta prie pagrindinės sutarties. 

3 
Klientas (pažymėti varnele)

Servisas 

Kita: 

BCS 

Sutartį siųsti: ESI@dk.bosch.com

4 
Kokį testerį įsigijote? 

KTS 250 KTS 350 KTS 560 KTS 590 

Licencijos valdytojas 

El.paštas: 

Įmonės pavadinimas: 

Adresas: 

Pašto kodas, miestas: 

Kontaktinis asmuo: 

Telefono nr: 

Data / parašas: 

5 Bosch didmenininkas 

Bosch kliento nr.: 

Įmonės pavadinimas: 

El.paštas: 

Kontaktinis asmuo: 

Telefono nr: 

Data / parašas: 

4 

mailto:esi@dk.bosch.com?subject=KTS%20250%20-%20Abonnementsaftale%202019%20(Danmark)


20180101+ 

„ESI[tronic]“ programinės įrangos naudojimo sąlygos 2018 m. sausio mėn. versija 

„Robert Bosch GmbH“, p. d. 10 60 50, 70049 Štutgartas, Vokietija, toliau – Licencijos išdavėjas, 
atstovaujamas Robert Bosch OY, Robert Huberin tie 16 A, FI-01510 Vantaa, Somija 

1. Taikymo sritis

1.1 Šios licencijos sąlygos taikomos galutiniam klientui (toliau – 
Licencijos turėtojas), naudojančiam šiuos programinės įrangos 
produktus (toliau – 
Licencijuojama programinė įranga): 

1.1.1. Naujinio licencijos versijos 
• Standartinė naujinio licencijos versija: „ESI[tronic]“ programinė
įranga ir pateikti naujiniai
1.1.2. Standartinė licencijos versija be naujinio
• Standartinė licencijos versija be naujinių: pateikta „ESI [tronic]“
programinė įranga; naujinių nesiūloma

1.2. Tikslus vartotinas programinės įrangos pavadinimas 
nurodytas pristatymo dokumente. 

2. Programinės įrangos produktų naudojimas

2.1. Atsiunčiamu aktyvinimo kodu Licencijos išdavėjas suteikia 
Licencijos turėtojui: 

• standartinės licencijos versijos be naujinio atveju – nuolatinę
neišimtinę naudojimo teisę, kurią galima perleisti tik šių Licencijos
sąlygų 2.4 punkte nustatyta tvarka;

• naujinio licencijos versijos atveju – neišimtinę ir neperleidžiamą
teisę naudoti pagal šių Licencijos sąlygų 10 punktą,

kuri galioja Licencijuojamai programinei įrangai, nurodytai pirkimo 
užsakyme ir vėliau aktyvintai. 

2.2. Licencija suteikia Licencijos turėtojui teisę naudoti 
Licencijuojamą programinę įrangą savo veiklos tikslais pagal 
pateiktoje programos dokumentacijoje pateiktą aprašą. Teisė 
naudoti apribota naudojimu tik tam tikrame skaičiuje pristatymo 
dokumente nurodytų licencijuotų įrenginių (kompiuterių ar 
„Bosch“ diagnostikos prietaisų), kiekviename kurių yra 
pagrindinis procesorius (CPU); leidimas naudoti susietas su 
licencijuojamu įrenginiu, o ne su naudotoju. „Naudoti“ reiškia 
įkelti, rodyti, paleisti, perkelti ir išsaugoti programinę įrangą jos 
vykdymo tikslais ir tvarkyti duomenų saugyklas Licencijos turėtojo 
įrenginyje, kuriame įdiegta programinė įranga. 

2.3. Pirmiau nurodyta teisė naudoti neturi įtakos platesnių teisių į 
pačią Licencijuojamos įrangos licenciją pirkimui. Licencijos 
išdavėjas pasilieka visas teises į Licencijuojamą programinę 
įrangą, visų pirma teisę ją skelbti, daryti jos kopijas, tvarkyti ir 
administruoti. 

2.4. Licencijos turėtojas turi teisę visam laikui perleisti 
„ESI[tronic]“ programinės įrangos standartinę licencijos versiją be 
naujinio kartu su licencija pagal šias Licencijos sąlygas kitam 
pirkėjui su sąlyga, kad Licencijos turėtojas nepasiliks jokių 
programinės įrangos ir susijusios programos dokumentacijos (ar 
jų dalių) kopijų ir susilaikys nuo bet kokio tolesnio programinės 
įrangos naudojimo. Licencijos turėtojas privalo Licencijos 
išdavėjui raštu garantuoti, kad ištrynė visas programinės įrangos 

ir susijusios dokumentacijos kopijas, o tas, kurios gali būti 
likusios Licencijos turėtojo patalpose, padarė nenaudojamas. Už 
Licencijos išdavėjo išlaidas, patirtas dėl licencijos perkėlimo ir 
vėliau atliekamo aktyvinimo santykiuose su Licencijos išdavėju, 
atsako Licencijos turėtojas. 

2.5. Licencijos turėtojas turi teisę padaryti vieną atsarginę 
programinės įrangos kopiją, kuri turi būti identifikuota pirminio 
žymėjimo kopija (įskaitant įspėjimą apie autorių teises). Atsarginę 
kopiją leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei kliento įsigyta 
programinė įranga yra sugadinta ar prarasta. Naudojant 

atsarginę kopiją, Licencijos turėtojui taip pat taikomos šios 
Licencijos sąlygos. Jokiais kitais atvejais 
Licencijos turėtojas neturi teisės daryti Licencijuojamos 
programinės įrangos ar programos dokumentacijos (ar jų dalių) 
kopijų. 

2.6. Licencijos turėtojas neturi teisės naudoti programinę įrangą 
ne savo verslo veikloje ar kitais tikslais nei jo paties veiklos tikslai 
arba suteikti galimybę ją naudoti trečiosioms šalims, kurios 
nedalyvauja jo veikloje, ar laikinai arba visam laikui perduoti 
programinę įrangą trečiosioms šalims. Jei aiškiai nesusitarta 
kitaip, šiomis aplinkybėmis tretieji asmenys apima ir Licencijos 
turėtojo filialus ar asocijuotąsias įmones. 

2.7. Be Licencijos išdavėjo sutikimo Licencijos turėtojas neturi 
teisės redaguoti, keisti ar kitaip perdaryti programinę įrangą, kaip 
nors sujungti programinę įrangą su kitomis programomis, jei tai 
atliekama ne per numatytas sąsajas, dekompiliuoti programinę 
įrangą į kitokią pateikimo formą, pašalinti, apeiti arba pakeisti 
kokius nors programinės įrangos saugumo kodus ar 
charakteristikas, kurios identifikuoja programinę įrangą, arba iš 
programinės įrangos pašalinti informaciją, susijusią su gamintoju, 
autorių teisėmis ar kitomis Licencijos išdavėjo nuosavybės 
teisėmis. Tai neturi įtakos Vokietijos autorių teisių įstatymo 
(UrhG) 69 straipsnio d dalies 3 punkto ir 
69 straipsnio e punkto nuostatoms. 

3. Pristatymas ir diegimas
3.1. Licencijos išdavėjas pateikia Licencijos turėtojui programinę
įrangą ir
programos dokumentaciją (vartotojo vadovą ir diegimo
instrukciją) elektronine forma.

3.2. Licencijos turėtojas pats įdiegia Licencijuojamą programinę 
įrangą. Techninei įrangai taikomi minimalūs sistemos reikalavimai 
nurodyti Licencijos išdavėjo pardavimo brošiūroje. 

3.3. Gavus pirkimo užsakymą ir identifikavus techninę įrangą 
Licencijos išdavėjo infrastruktūroje, 
Licencijuojama programinė įranga aktyvinama išsiuntus 
Licencijos turėtojui aktyvinimo kodą. 

4. Naujiniai ir pristatymo adresas

4.1. Jei suteikta licencija su naujiniais, naujiniai pateikiami iškart, 
kai tik išleidžiami. 

4.2. Jei suteiktas naujinių internete licencijos variantas, išleisti 
naujiniai 
tampa prieinami internete. 

4.3. Jei suteikta standartinė licencijos versija be naujinių, 
naujiniai neteikiami. 

4.4. Apie pristatymo adreso ar sąskaitos faktūros adreso 
pasikeitimus būtina nedelsiant pranešti Licencijos išdavėjui ar jo 
atstovui raštu 
(pvz., per „ESI[tronic]“ aptarnavimo liniją). 

5. Licencijos mokestis ir atsiskaitymo terminai

5.1. Atlygis už naujinių licencijų naudojimą grindžiamas pirkimo 
užsakymu. Jei pirkimo užsakyme nesusitarta kitaip, atlygį sudaro 
licencijos mokestis, apimantis ir programinės įrangos priežiūrą. 
Jis turi būti sumokamas pirmą kartą suteikus licenciją ir toliau 
mokamas kiekvienų naujų sutarties metų pradžioje. Laiku 
sumokėti metinį licencijos mokestį yra būtina, kad būtų galima 
pratęsti licenciją ir teikti techninės priežiūros paslaugas 
atitinkamais sutarties metais. Licencijos mokestis nustatomas 



kalendoriniams metams: pirkimo užsakymo pateikimo metais 
licencijos mokestis apskaičiuojamas proporcingai už likusį 
einamųjų kalendorinių metų laikotarpį. 
 
5.2. Atlygis už standartinės licencijos versijos be naujinių 
naudojimą nurodomas pirkimo užsakyme. Jei nesusitarta kitaip, 
atlygį sudaro vienkartinis mokestis, mokėtinas prasidėjus 
licencijos laikotarpiui. 
 
5.3. Visos kainos nurodytos be įstatymu nustatyto pridėtinės 
vertės mokesčio. 
 
5.4. Sąskaita faktūra išrašoma iškart, kai gaunamas pirkimo 
užsakymas, arba iš anksto kiekvienų kalendorinių metų 
pradžioje. Sąskaitos faktūros suma tampa mokėtina gavus 
sąskaitą faktūrą. Tada sąskaitos faktūros suma nurašoma iš 
sąskaitos per 14 dienų arba turi būti sumokėta per 14 dienų nuo 
sąskaitos faktūros gavimo datos. Laiku sumokėti metinį licencijos 
mokestį yra būtina, kad būtų pratęsta licencija ir atitinkamais 
kalendoriniais metais teikiamos techninės priežiūros paslaugos. 
 
5.5. Licencijos išdavėjas turi teisę pakeisti metinį licencijos 
mokestį nuo kalendorinių metų pradžios, apie tai pranešęs prieš 
tris mėnesius (pirmą kartą – pasibaigus visiems kalendoriniams 
metams), siekdamas kompensuoti padidėjusias išlaidas ar jei 
bendrai padidėja Licencijos išdavėjo programinės įrangos 
licencijų kainos. Jei šis mokestis padidėja daugiau kaip 10 %, 
palyginti su paskutiniu sumokėtu licencijos mokesčiu, Licencijos 
turėtojas turi teisę 
nutraukti licencijos sutartį nuo naujų kalendorinių metų pradžios, 
apie tai raštu pranešęs prieš vieną mėnesį. Jei Licencijos 
turėtojas nenutraukia licencijos sutarties, kainos pakeitimas 
įsigalioja nuo naujų kalendorinių metų pradžios. Licencijos 
išdavėjas informuoja Licencijos turėtoją apie šias pasekmes 
paskelbdamas apie pakeitimą. 
 
5.6. Jei Licencijos turėtojas vėluoja sumokėti visą mokestį ar jo 
dalį, Licencijos išdavėjas turi teisę nutraukti paslaugos teikimą ir 
liaujasi teikti naujinius, kol gaus visą mokestį. Licencijos turėtojas 
neturi teisės nesumokėti viso licencijos mokesčio arba jį 
sumažinti Licencijos išdavėjui atidėjus paslaugos teikimą dėl 
Licencijos turėtojo pavėluoto atsiskaitymo. 
 
 
6. Garantija 
 
6.1. Licencijos išdavėjas nesuteikia jokių garantijų dėl 
Licencijuojamoje programinėje įrangoje saugomų transporto 
priemonės duomenų teisingumo ir išsamumo. Visi transporto 
priemonės duomenys parengti remiantis Licencijos išdavėjo 
dokumentais, transporto priemonės bandymais ar gamintojo ir 
importuotojo pateikta informacija. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
duomenų medžiagos apimtį, pakeitimus, konkrečių šalių 
variantus, klaidų tikimybės atmesti negalima. Todėl kiekvienu 
atveju Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad transporto 
priemonės identifikavimo, taip pat transporto priemonės įrangos, 
kuri turi būti remontuojama, duomenys sutaptų su transporto 
priemonės duomenimis. 
 
6.2. Licencijos išdavėjas negarantuoja, kad Licencijuojama 
programinė įranga tenkins Licencijos turėtojo poreikius ir tikslus ir 
visų pirma kad ji apims kiekvieną transporto priemonės variantą 
arba kad veiks kartu su kitomis Licencijos turėtojo pasirinktomis 
programomis toje pačioje kompiuterinėje sistemoje. 
 
6.3. Šios sutarties objektas – Licencijuojama programinė įranga, 
visuomet atitinkanti programos apraše pateiktą informaciją. 
Programos aprašo informacija negalioja kaip kokybės garantija, 
kaip nustatyta Vokietijos komercinio kodekso (BGB) 443 
straipsnyje. 
 
6.4. Licencijuojama programinė įranga laikoma turinčia trūkumų, 
jei ji neatitinka programos apraše nurodytų funkcijų, jos rezultatai 

yra klaidingi, jos darbas nekontroliuojamai nutrūksta ar ji kitaip 
neveikia pagal savo funkcijas ir tai labai trukdo ją naudoti. 
 
6.5. Licencijos išdavėjas neteikia jokių garantijų dėl programinės 
įrangos klaidų: 
  
• kurios atsirado Licencijos turėtojui netinkamai naudojant 
programinę įrangą ir kurių buvo galima išvengti nedelsiant 
paieškojus informacijos programos dokumentacijoje (taikoma ir 
tais atvejais, kai Licencijos turėtojas neturi atsarginės kopijos 
arba ji yra netinkama); 
 
• kurios atsirado dėl virusų atakų ar kitų išorės įvykių, už kuriuos 
Licencijos išdavėjas nėra 
atsakingas, pavyzdžiui, gaisro, nelaimingų atsitikimų, elektros 
dingimo ir pan.; 
 
• kurias lėmė programinės įrangos naudojimas Licencijos 
išdavėjo nepatvirtintoje operacinėje aplinkoje arba techninės 
įrangos gedimai, operacinės sistemos klaidos ar kitų gamintojų 
programinės įrangos klaidos; 
 
• kurios atsirado Licencijos turėtojui ar trečiosioms šalims be 
leidimo modifikavus programinę įrangą. 
 
6.6. Licencijos išdavėjas garantuoja, kad licencijuojama 
programinė įranga nesuvaržyta jokiomis trečiųjų šalių teisėmis, 
kurios neleistų Licencijos turėtojui jos naudoti pagal sutartį. Jei 
yra nuosavybės teisės trūkumų, Licencijos išdavėjas turi teisę 
savo nuožiūra: 
 
• tinkamomis priemonėmis pašalinti trečiojo asmens teises ar jų 
gynybą, jei tai trukdo naudoti programinę įrangą pagal sutartį, 
arba 
 
• modifikuoti programinę įrangą ar pakeisti ją kita, kad ji 
nebepažeistų trečiųjų šalių teisių, jei (ir tiek, kiek) tai nesumažina 
garantuojamo programinės įrangos funkcionalumo. 
 
6.7. Licencijos turėtojo pretenzijų dėl trūkumų (įskaitant 
reikalavimą atlyginti žalą) ir reikalavimų atlyginti išlaidas 
pareiškimo terminas – dvylika mėnesių nuo pristatymo datos, 
išskyrus atvejus, kai šios pretenzijos ir reikalavimai grindžiami 
Licencijos išdavėjo tyčia ar dideliu neatsargumu. Ši nuostata 
netaikoma, jei privalomosiose įstatymų normose, kaip, 
pavyzdžiui, Vokietijos komercinio kodekso 479 straipsnio 1 dalyje 
(„Teisė kreiptis dėl vartojimo prekių“), nustatytas ilgesnis senaties 
terminas. Už tolesnį įsipareigojimų vykdymą Licencijos išdavėjas 
atsako tol, kol baigiasi senaties terminas, nustatytas pradiniam 
pristatytam objektui. 
 
 
7. Papildomos nuostatos dėl naujinių licencijų 
 
7.1. Jei yra esminių trūkumų, nurodytų 6.5 punkte, Licencijos 
turėtojas privalo Licencijos išdavėjui ar Licencijos išdavėjo 
įgaliotiems asmenims pateikti visą informaciją, reikalingą 
klaidoms analizuoti ir įsipareigojimams toliau vykdyti, ir suteikti 
neribotą prieigą prie programinės įrangos ir Licencijos turėtojo 
įrenginio, kuriame įdiegta programinė įranga. Pranešime apie 
klaidą turi būti pateikta informacija apie klaidos rūšį, taikomąją 
programą, kurioje įvyko klaida, ir atliktas gedimų 
šalinimo užduotis. Klaida turi būti aprašyta taip, kad ją būtų 
galima atkurti. 
Jei Licencijos išdavėjui Licencijos turėtojo prašymu atlikus 
klaidos analizę paaiškėja, kad klaidos, kurią Licencijos išdavėjas 
privalo pašalinti, nėra, Licencijos išdavėjas turi teisę išrašyti 
Licencijos turėtojui sąskaitą už patirtas išlaidas pagal savo 
valandinį įkainį. 
 
7.2. Tuo atveju, kai apie trūkumą pranešta tinkamai, Licencijos 
turėtojas pirmiausia turi pareikalauti įvykdyti įsipareigojimus per 
Licencijos išdavėjo nurodytą laikotarpį. Licencijos išdavėjas 



nusprendžia, kaip įvykdyti įsipareigojimus (pakeisti esamą ar 
pateikti naują produktą). 
 
7.3. Jei Licencijos išdavėjui antrą kartą nepasiseka įvykdyti 
įsipareigojimų, kaip nurodyta 7.2 punkte, nepažeidžiant 
reikalavimų dėl žalos ar išlaidų atlyginimo, nustatyto 9 
straipsnyje, Licencijos turėtojas turi teisę savo nuožiūra 
pareikalauti sumažinti sutartą atlygį už Licencijuojamą 
programinę įrangą (išskyrus atvejus, kai Licencijos išdavėjo 
įsipareigojimo pažeidimas yra nereikšmingas) arba nutraukti 
sutartį. 
 
7.4. Atsakomybė neatsižvelgiant į kaltę, nustatyta Vokietijos 
komercinio kodekso (BGB) 536 straipsnio a dalies 1 punkte, 
netaikoma. 
  
 
8. Papildomos nuostatos dėl standartinės licencijos versijos be 
naujinių 
 
8. 1. Licencijos turėtojas sutinka, kad tuo atveju, kai išduota 
standartinė licencijos versija be naujinių, ir yra programinės 
įrangos trūkumų, klaidų ištaisyti toliau vykdant įsipareigojimus ir 
(arba) pateikiant naujinius negalima dėl techninių priežasčių. 
 
8.2. Jei trūkumas didelis, Licencijos turėtojas turi teisę savo 
nuožiūra pareikalauti sumažinti sutartą atlygį už Licencijuojamą 
programinę įrangą arba nutraukti sutartį (išskyrus atvejus, kai 
Licencijos išdavėjo įsipareigojimų pažeidimas yra 
nereikšmingas). 
 
8.3. Platesnių reikalavimų, visų pirma reikalavimų atlyginti žalą, 
padarytą ne pačiai Licencijuojamai programinei įrangai, 
pavyzdžiui, patirtą praradus duomenis ar netinkamai juos 
tvarkant, reikšti negalima. 
 
 
9. Atsakomybė 
 
9.1. Licencijos išdavėjas privalo mokėti tik tokią žalos ar išlaidų 
kompensaciją: 
 
a) už tyčia arba dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, taip pat 
dėl kaltės padarytą žalą, lėmusią gyvybės netekimą, kūno 
sužalojimą ar žalą sveikatai, Licencijos išdavėjas atsako be jokių 
apribojimų teisės aktuose nustatyta apimtimi; 
 
b) už žalą, padarytą nevykdant rašytinių garantijų ir susijusią su 
Licencijos turėtojo finansiniais interesais, dėl kurios išduota 
garantija ir kurią Lic encijos išdavėjas galėjo numatyti 
suteikdamas garantiją; 
 
c) tais atvejais, kai kyla atsakomybė už produktą pagal 
privalomąsias Vokietijos atsakomybės už produktą įstatymo 
normas; 
 
d) už žalą, padarytą Licencijos išdavėjui, vienam iš jo teisinių 
atstovų ar tarpininkų per neatsargumą pažeidus esminius 
sutartinius įsipareigojimus, tačiau šiuo atveju atsakomybė 
ribojama žalos suma, kuri įprastai atlyginama pagal tokios rūšies 
sutartį. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra įsipareigojimai, 
kurių laikytis įmanoma tik tinkamai vykdant sutartį ir kurių 
vykdymo Licencijos turėtojas gali tikėtis iš Licencijos išdavėjo.  
 
9.2. Duomenų praradimo dėl neatsargumo atveju Licencijos 
išdavėjas atsako tik už žalą, kuri būtų kilusi, jei būtų buvusi 
tinkamai ir reguliariai išsaugoma atsarginė svarbių duomenų 
kopija; šis apribojimas netaikomas, jei buvo trukdoma ar 
neįmanoma išsaugoti atsarginės kopijos dėl priežasčių, už kurias 
Licencijos išdavėjas neatsako. 
 
9.3 Nepažeidžiant 9.1 punkto a, b ir c papunkčių nuostatų, 
Licencijos išdavėjo atsakomybė už patvirtintą esminės sutarties 

sąlygos pažeidimą per neatsargumą, numatytą 9.1 punkto d 
papunktyje, arba praradus duomenis dėl neatsargumo, kaip 
numatyta 9.2 punkte, už visus žalą sukėlusius incidentus, 
įvykusius tais pačiais sutarties metais, yra apribota atlygiu, kurį 
Licencijos turėtojas sumokėjo per tuos kalendorinius metus. 
 
9.4. Visais kitais klausimais Licencijos išdavėjas neatsako už 
žalos ar išlaidų atlyginimą, neatsižvelgiant į teisinį pagrindą. 
 
9.5. Jei pagal šias Licencijos sąlygas Licencijos išdavėjo 
atsakomybė yra panaikinta arba ribojama, ši išimtis ar 
apribojimas taikomas ir Licencijos išdavėjo valdymo organams, 
tarpininkams bei padėjėjams, visų pirma darbuotojams. 
 
 
10. Naujinių licencijos galiojimo terminas 
 
10.1. Licencijos galiojimo laikotarpis prasideda suteikus 
aktyvinimo kodą ir pirmą kartą galioja iki kalendorinių metų, 
einančių po tų kalendorinių metų, kuriais pasirašyta sutartis, 
pabaigos (minimalus terminas). Pasibaigus minimaliam terminui, 
licencija pratęsiama dar vieniems metams, jei jos nenutraukia 
  
viena iš susitariančiųjų šalių, raštu apie tai pranešdama kitai 
šaliai prieš aštuonias savaites iki minimalaus termino ar 
pratęsimo termino pabaigos. Nė viena susitariančioji šalis neturi 
teisės atšaukti licenciją pateikdama pranešimą apie nutraukimą 
pagal įstatymą ar sutartį iki minimalaus termino ar pratęsimo 
termino pabaigos. 
 
10. 2. Jei pateikiamas 10.1 punkte numatytas pranešimas apie 
nutraukimą pagal įstatymą ar sutartį, teisė naudoti pasibaigia 
kalendorinių metų, kuriais buvo nutraukta sutartis ir atšaukta 
licencija, pabaigoje ir Licencijuojama programinė įranga savaime 
išsijungia. Nutraukus sutartį dėl atskirų Licencijuojamos 
programinės įrangos dalių, teisė naudoti atitinkamą 
Licencijuojamos programinės įrangos dalį pasibaigia tų metų 
pabaigoje. 
 
10.3. Tai neturi įtakos teisei atšaukti licenciją be įspėjimo dėl 
pagrįstos priežasties. Teisė atšaukti licenciją be įspėjimo dėl 
priežasties priklauso Licencijos išdavėjui, visų pirma jei Licencijos 
turėtojas dėl savo kaltės pažeidžia šių Licencijos sąlygų 2 
straipsnio nuostatas, išskyrus nereikšmingus pažeidimus, arba 
jeigu Licencijos turėtojas 
vėluoja atsiskaityti, nepaisydamas priminimo. Tokiu atveju 
licencijai pasibaigus Licencijos turėtojas negali pareikalauti 
grąžinti per kalendorinius metus sumokėto metinio licencijos 
mokesčio. Licencijos išdavėjas pasilieka teisę pareikšti platesnės 
apimties reikalavimus dėl žalos atlyginimo. 
 
10.4. Licencijos galiojimui pasibaigus, taip pat pasibaigia 
Licencijos turėtojo teisė naudotis Licencijuojama programine 
įranga. Licencijos turėtojas privalo ištrinti visas savo sistemose ir 
atskirose duomenų laikmenose įdiegtas Licencijuojamos 
programinės įrangos kopijas ir sunaikinti pateiktą dokumentaciją. 
Licencijos turėtojas privalo pateikti Licencijos išdavėjui rašytinį 
patvirtinimą apie visišką ištrynimą ir sunaikinimą. Licencijos 
išdavėjui pareikalavus gali būti atliekamas tinkamas patikrinimas, 
ar tai atlikta. 
 
 
11. Jurisdikcijos vieta ir taikytina teisė 
 
11.1. Jurisdikcijos vieta – Štutgartas (Vokietija), jei Licencijos 
turėtojas yra prekybininkas arba neturi bendrosios jurisdikcijos 
vietos Vokietijoje. 
 
11.2. Sutarčiai taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. 
Įstatymų kolizijos nuostatos, Hagos konvencija dėl vieningo 
tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo, JT 
konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių ir 
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