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Dôležité! Pred inštaláciou, kopírovaním a/alebo iným používaním programu si pozorne prečítajte
nasledujúce podmienky. Inštalovaním, kopírovaním alebo iným používaním tohto SOFTVÉRU
vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

1.Poskytovateľom a autorom sa rozumie spoločnosť Martin Rác - AMDOOR. so sídlom Drieňová 76/17, 821
01 Bratislava, IČO: 41 16 14 32, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava,
od. Č: 112-37097. (ďalej aj ako „autor“ v príslušnom gramatickom tvare)
2.Nadobúdateľom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená licencia na
používanie počítačového programu pre činností súvisiace s jej podnikaním od spoločnosti Martin Rác —
AMDOOR. Nadobúdateľom nemôže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Licenčnej zmluvy nekoná v rámci
svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania.
Táto Licenčná zmluva koncového používateľa (ďalej len „zmluva EULA“) je právne záväznou zmluvou medzi
vami, koncovým používateľom, ktorý si zadovážil alebo používa tento SOFTVÉR, a spoločnosťou Martin Rác
- AMDOOR.
Táto zmluva EULA nadobúda účinnosť, keď prejavíte svoj záväzný súhlas s ňou, výberom tlačidla „Súhlasím
s podmienkami tejto licenčnej zmluvy“ nasledovaným výberom tlačidla „Ďalej“ a nainštalovaním SOFTVÉRU
alebo potom, keď nainštalujete, prekopírujete alebo začnete používať SOFTVÉR akýmkoľvek iným
spôsobom. Akékoľvek takéto konanie sa považuje za prejav vášho súhlasu s tým, že ste si prečítali túto
zmluvu EULA, že ste jej porozumeli a súhlasíte s jej podmienkami. V prípade, ak s podmienkami uvedenými
v tejto zmluve EULA nesúhlasíte, SOFTVÉR nepoužívajte a vo svojom systéme ho znefunkčnite, odstráňte
ho zo svojho systému a zničte svoje kópie SOFTVÉRU. Táto zmluva EULA je záväzná počas celého
obdobia, v ktorom používate SOFTVÉR, ak nie je uvedené inak v tejto zmluve EULA alebo v samostatnej
písomnej zmluve so spoločnosťou Martin Rác - AMDOOR.
Tento SOFTVÉR je chránený ustanoveniami zákonov o ochrane autorských práv a medzinárodných
dohovorov a niektoré časti sú chránené patentmi a zákonmi na ochranu obchodného tajomstva. Súhlasíte s
tým, že táto zmluva EULA je vymáhateľná ako akákoľvek iná písomná dohoda, ktorú ste podpísali. Táto
zmluva EULA je voči vám vymáhateľná.
Ak bola s autorom uzatvorená samostatná písomná zmluva týkajúca sa SOFTVÉRU, potom v prípade
akéhokoľvek rozporu medzi danou zmluvou a touto zmluvou EULA majú podmienky samostatnej zmluvy
prednosť pred akoukoľvek nekonzistentnou podmienkou v tejto zmluve EULA. Žiadne podmienky obsiahnuté
vo vašich objednávkach alebo iných dokumentoch nesmú upravovať túto zmluvu EULA ani rozširovať
záväzky autora uvedené v tejto zmluve.
Definície

„Aktivácia“ znamená proces udelenia prístupu na cloudové rozhranie, v ktorom bude užívateľovi umožnené
využívať všetky funkcionality programu. Prípadne to môže znamenať proces overenia, či je vaše sériové číslo
platné a či nebolo aktivované na viacerých počítačoch, než je povolené rozsahom vašej licencie. Vy, koncový
používateľ SOFTVÉRU, musíte vykonať tento proces, aby ste potvrdili, že ste autorizovaným koncovým
používateľom SOFTVÉRU. SOFTVÉR môže po inštalácii vyžadovať aktiváciu. Ak sa vyžaduje aktivácia,

SOFTVÉR nebude fungovať alebo nebude fungovať po obmedzenú dobu a s obmedzenou funkčnosťou, a po
uplynutí tejto obmedzenej doby prestane fungovať bez ďalšieho upozornenia.
„Počítač“ znamená konkrétne fyzické zariadenie alebo virtuálny počítač, ktorý môže mať jedno alebo
viaceré jadrá CPU (centrálne procesory) a pracovať pod určeným operačným systémom. Akékoľvek zmeny v
konfigurácii alebo zložení počítača (vrátane formátovania pevného disku alebo reinštalácie operačného
systému) môžu mať za následok situáciu, kedy bude počítač považovaný za iný počítač čo sa týka účelov
licencovania.
„Práva duševného vlastníctva“ znamenajú akékoľvek práva duševného a priemyselného vlastníctva a
zahŕňajú práva na (i) vynálezy, objavy a patentovú ochranu, vrátane ich prihlášok, na ich opätovné vydania,
pokračovania a na čiastočné pokračovania, (ii) autorské práva, (iii) chránené a priemyselné vzory, (iv)
ochranné známky, servisné značky, práva na služobné vybavenie a podobné práva, (v) know-how, obchodné
tajomstvá a dôverné informácie, (vi) práva na topografiu integrovaných obvodov a práva na výrobné masky,
alebo (vii) iné majetkové práva.
„Licencia“ znamená nevýhradné obmedzené právo, ktorým vám autor povoľuje inštalovať a používať
funkcie SOFTVÉRU v súlade s pravidlami a podmienkami tejto zmluvy EULA.
„Sériové číslo” znamená jedinečný identifikátor vašej licencie alebo súpravy licencií s podobnými
parametrami.
Type your text

„SOFTVÉR“ znamená program DOORWEB_VISUAL_3D_ALL_2022, vrátane všetkých začlenených softvérov. komponentov,

alebo dostupných on-line alebo inými spôsobmi, vrátane, no nie obmedzene, spustiteľných súborov, súborov
Pomocníka, dema, vzoriek iných súborov; knižníc, databáz, vzoriek, pridružených médií (obrázky, fotografie,
animácie, zvukové komponenty, video komponenty, atď.), tlačených materiálov a iných počítačových
komponentov.

„Vy“, „vaše“ a „koncový používateľ“ označuje a zahŕňa ktorúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorá tento
SOFTVÉR získala a v mene ktorej sa používa a ktorá tento softvér ďalej nepredáva, i ktoréhokoľvek
skutočného používateľa SOFTVÉRU.
1.

Udelenie licencie
1.1.

Autor vám udeľuje, za podmienok a dojednaní tejto zmluvy EULA, obmedzenú, nevýhradnú
licenciu na inštalovanie a používanie SOFTVÉRU v súlade so všetkými prípadnými určenými
obmedzeniami a rozsahom platnosti podľa tejto zmluvy EULA, SOFTVÉROVÝCH alebo
hardvérových licenčných kľúčov poskytnutých autorom a/alebo SOFTVÉRU alebo samostatných
písomných zmlúv medzi vami a autorom a/alebo dokumentácie, ktorá je súčasťou nákupu.
Všetky tu uvedené opatrenia sa vzťahujú na SOFTVÉR ako celok a aj na jeho samostatné časti
a dokumentáciu koncového používateľa. Každá záležitosť súvisiaca s rozsahom vašej licencie
bude posudzovaná v prospech obmedzenia rozsahu vašej licencie. Obmedzenia vášho
používania SOFTVÉRU a rozsahu vašej Licencie môžu zahŕňať najmä tieto obmedzenia:
1.1.1.

Počet počítačov, jednotlivých používateľov a sieťový prístup. Rozsah vami získanej
licencie môže obmedzovať počet počítačov, na ktorých môžete nainštalovať a používať
SOFTVÉR, počet individuálnych používateľov SOFTVÉRU a sieťový prístup a závisí od
typu vami získanej licencie. Typ vami získanej licencie je špecifikovaný v samostatnej
dohode medzi vami a autorom alebo partnerom autora a/alebo v dokumentácii, ktorá je
súčasťou nákupu SOFTVÉRU. Typ vašej Licencie môžete po nainštalovaní
SOFTVÉRU zobraziť v ponuke Pomocník v rozhraní SOFTVÉRU.
1.1.1.1.

Ak je typ Vašej licencie „Licencia pre jedného používateľa/Samostatná" a Vy
ste právnická osoba, môžete nainštalovať a používať SOFTVÉR na jednom
počítači, ak nie je stanovené inak v zmluve EULA, v samostatnej písomnej
zmluve s autorom alebo v akejkoľvek dokumentácii autora, ktorá je súčasťou
nákupu SOFTVÉRU. SOFTVÉR nie je možné používať ako fyzická osoba,

teda osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania
alebo zamestnania. SOFTVÉR nemôžete používať súčasne na oboch
počítačoch. Kedykoľvek môžete používať SOFTVÉR priamo na počítači, na
ktorom je nainštalovaný, alebo pristupovať k SOFTVÉRU vzdialene
prostredníctvom vzdialeného prístupu iba z jedného počítača.

1.1.2.

1.1.1.2.

Ak je typ vašej licencie „Licencia pre viacerých používateľov" /„Na sedadlo"
SOFTVÉR môžete nainštalovať a používať na toľkých Počítačoch, koľko
Licencií ste získali. Môžete mať súčasný prístup k jednej nainštalovanej kópii
SOFTVÉRU iba z jedného počítača, ak nie je uvedené inak v zmluve EULA,
v samostatnej zmluve s autorom.

1.1.1.3.

Ak je typ Vašej licencie „Sieťová licencia/Súbežná", môžete inštalovať
SOFTVÉR na akomkoľvek počte počítačov vami vlastnených a súčasne
používať SOFTVÉR na toľkých počítačoch, koľko licencií ste nadobudli, ak
nie je stanovené inak v zmluve EULA, v samostatnej zmluve s autorom.

1.1.1.4.

Ak je typ vašej licencie „Vzdialený používateľ“, SOFTVÉR môžete používať
prostredníctvom vzdialeného prístupu alebo virtualizačného riešenia, ktoré
vlastníte, máte prenajaté alebo ste ho inak zákonne nadobudli a/alebo
používate (ďalej len „riešenie“). SOFTVÉR môžete nainštalovať na ľubovoľný
počet počítačov, ktoré slúžia ako servery/hostitelia riešenia. Nainštalovaný
SOFTVÉR môže používať z klientských počítačov prostredníctvom
vzdialeného prístupu k nemu taký počet jednotlivcov – pomenovaných
používateľov riešenia – koľko máte licencií, a musíte mať licenciu pre
každého používateľa, ktorý môže SOFTVÉR používať, ak nie je stanovené
inak v zmluve EULA, v samostatnej zmluve s autorom. Každý jednotlivec
môže používať SOFTVÉR vzdialene vždy iba z jedného počítača.

Trvanie. Licencia je udelená na dobu neurčitú a má platnosť len na území Slovenskej
republiky. Licencia v prenájmu je nevýhradná, územne obmedzená na územie
Slovenskej republiky

1.2.

Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR je chránený voči nepovolenému kopírovaniu a neobmedzenému
používaniu, pričom súčasťou takejto ochrany môžu byť sériové čísla pre takúto ochranu a
akceptujete, že SOFTVÉR obsahuje takéto ochrany. Vaše sériové číslo si môže vyžadovať
aktiváciu a počet Vám dostupných aktivácií môže byť obmedzený. Dodatočné aktivácie môžete
požadovať kontaktovaním služby technickej podpory autora počas celého obdobia technickej
podpory pre verziu SOFTVÉRU, ktorú ste nadobudli (zakúpili), ako je uvedené v článku 7. Po
uplynutí doby technickej podpory získanej (zakúpenej) verzie SOFTVÉRU nemusia byť k
dispozícii ďalšie aktivácie.

1.3.

Všetky práva, ktoré vám touto zmluvou EULA neboli vyslovene udelené, sú vyhradené pre autora
Táto zmluva EULA vám neposkytuje žiadne práva týkajúce sa ochranných známok autora .

1.4.

Ľubovoľné používanie SOFTVÉRU alebo jeho komponentov mimo pravidiel a podmienok tejto
zmluvy EULA alebo v rozpore s nimi predstavuje porušenie práva duševného vlastníctva autora a
bude mať za následok zrušenie všetkých práv na používanie SOFTVÉRU, ktoré sú Vám
garantované touto zmluvou EULA.

1.6.

Ak nasadíte a/alebo používate SOFTVÉR vo virtuálnom prostredí, okrem iného prostredníctvom
systémov VMware alebo Citrix, prístup alebo používanie SOFTVÉRU nesmie žiadnym spôsobom
prekročiť obmedzenia platné pre SOFTVÉR ani rozsah licencie, ktorá bola udelená. To isté
Sériové číslo sa napríklad nesmie použiť na povolenie používania alebo na prístup k SOFTVÉRU
vo virtuálnom prostredí s počtom Počítačov, ktorých počet je väčší ako počet Počítačov, pre ktoré
bola licencia právoplatne získaná, a SOFTVÉR sa nesmie používať ani na spracovanie väčšieho
počtu strán ako je celkový počet, ktorý bol povolený vašou Licenciou.

1.7.

2.

SOFTVÉR môžete získať na viac ako jednom médiu (SOFTVÉR distribuovaný na viacerých
médiách) vrátane súborov preberaných z internetu. Bez ohľadu na počet alebo typ získaných
médií tento SOFTVÉR môžete používať len v rozsahu stanovenom licenciou k SOFTVÉRU.

Obmedzenie použitia
2.1.

Všetky podmienky používania a obmedzenia, ktorými sa riadi používanie SOFTVÉRU, sú
uvedené v tejto zmluve EULA, ak nie sú v samostatnej písomnej zmluve medzi Vami a autorom
alebo partnerom autora. .

2.2.

Nie je povolené vykonávať ani umožniť iným osobám vykonávať žiadne z nižšie uvedených
činností:
2.2.1.

Spätne analyzovať alebo dekompilovať SOFTVÉR (t. j. reprodukovať a transformovať
objektový kód do zdrojového kódu) ani akokoľvek inak sa pokúšať o odvodenie
zdrojového kódu SOFTVÉRU ani ktorejkoľvek jeho časti s výnimkou a len v tom
rozsahu, v akom to výslovne povoľuje platná legislatíva bez ohľadu na toto
obmedzenie. Ak platná legislatíva zakazuje obmedzenie takýchto činností, žiadna z
takto získaných informácií nesmie byť poskytnutá tretím subjektom. Výnimku tvoria
prípady, ak poskytnutie takýchto informácií požaduje zákon a takéto informácie musia
byť bezodkladne poskytnuté autorovi. Všetky takéto informácie budú považované za
dôverné a chránené informácie autora.

2.2.2.

Upravovať, prispôsobovať (vrátane akýchkoľvek zmien na účely umožnenia spustenia
SOFTVÉRU na vašom hardvéri), vykonávať akékoľvek zmeny objektového kódu
SOFTVÉRU, aplikácií a databáz, ktoré sú súčasťou SOFTVÉRU, okrem tých, ktoré
SOFTVÉR ponúka a ktoré sú popísané v dokumentácii.

2.2.3.

Opravovať chyby v SOFTVÉRI alebo prekladať SOFTVÉR bez predchádzajúceho
písomného súhlasu autora.

2.2.4.

Je zakázané prenajímať, sublicencovať, prideľovať alebo prenášať akékoľvek práva,
ktoré Vám poskytuje táto zmluva EULA, a ďalšie práva vzťahujúce sa na SOFTVÉR na
akúkoľvek inú osobu alebo povoliť kopírovanie celého SOFTVÉRU alebo jeho
ľubovoľnej časti do iných počítačov (s výnimkou prípadu popísaného v článku 2.7.),
pokiaľ to nie je inak písomne povolené autorom.

2.2.5.

Umožniť ktorejkoľvek osobe bez oprávnenia používanie SOFTVÉRU najmä vrátane
prístupu alebo používania SOFTVÉRU na viacpoužívateľských systémoch, vo
virtuálnom prostredí alebo cez internet.

2.2.6.

Odstrániť, zmeniť alebo prekryť akékoľvek upozornenia na autorské práva, ochranné
známky alebo patenty uvedené na dodanom SOFTVÉRI.

2.3.

Nesmiete obísť používateľské rozhranie SOFTVÉRU dodávané so SOFTVÉROM, ani
komunikovať so SOFTVÉROM cez automatizačný softvér, najmä skripty, roboty, softvér
Robotickej automatizácie procesu, pokiaľ ste neuzavreli samostatnú písomnú zmluvu s autorom.

2.4.

S výhradou dolu uvedeného článku 2.5, tento SOFTVÉR môžete trvale previesť len raz a priamo
na iného koncového používateľa. Ak ste právnická osoba, takýto prevod si vyžaduje písomný
súhlas autora. Takýto prevod musí zahŕňať všetok SOFTVÉR (vrátane všetkých kópií, súčastí,
médií a vytlačených materiálov a ľubovoľných aktualizácií) a túto zmluvu EULA. Takýto prenos
nemôže byť uskutočnený zásielkou ani žiadnym iným nepriamym prevodom. Prijímateľ takéhoto
jednorazového prevodu musí súhlasiť, že splní podmienky tejto zmluvy EULA vrátane záväzku,
že ďalej neprevedie túto zmluvu EULA ani SOFTVÉR. V prípade takého prenosu SOFTVÉRU
musíte zo svojich počítačov alebo zo svojej lokálnej siete LAN tento SOFTVÉR odinštalovať.

2.5.

Ak ste dostali verziu SOFTVÉRU, ktorá si nevyžaduje Aktiváciu Sériového čísla po inštalácii

SOFTVÉRU (okrem SOFTVÉRU označeného ako „Vyskúšajte a kúpte“, „Skúšobná verzia“ alebo
„Ukážka“) (ii) Ste povinný zachovávať dôverný charakter SOFTVÉRU a každý prevod
SOFTVÉRU je pre vás prísne zakázaný (len na účely tohto článku 2.5, pojem „prevod“ zahŕňa,
bez obmedzení, poskytnutie prístupu tretím subjektom, poskytnutie prístupu na súkromné
použitie zamestnancami a predaj, nájom, prenájom alebo zapožičanie SOFTVÉRU); (iii) Ste
povinný viesť presnú evidenciu počtu svojich počítačov používateľov, kde sa SOFTVÉR používa,
každoročne nahlasovať počet svojich počítačov používateľov autorovi alebo partnerovi autora a
spolu s vašou výročnou správou zaplatiť príslušný licenčný poplatok (ako môže stanovovať
sprievodná dokumentácia pri Vašom počiatočnom nákupe SOFTVÉRU) za každý Počítač
používateľa, vrátane poplatkov za počet predplatený pri zakúpení Vašej Licencie; a (iv) na
základe riadnej predchádzajúcej písomnej žiadosti môže autor vykonať vecný postup auditu
Vašej evidencie výhradne na overenie počtu Počítačov používateľov a presnosti Vami platených
licenčných poplatkov najviac raz za dvanásť (12) mesiacov. Takýto audit bude vykonávaný na
náklady autora počas Vášho bežného pracovného času a podlieha požiadavkám na zachovanie
dôvernosti informácií. Ak overovaná evidencia z následného auditu odhalí rozdiel väčší ako päť
(5) percent medzi Vami predloženými licenčnými poplatkami za SOFTVÉR a licenčnými
poplatkami, ktoré mali byť uhradené, okrem zaplatenia rozdielu licenčných poplatkov budete
povinný uhradiť aj náklady autora na audit.
3.

4.

Predbežné vydanie, skúšobná alebo predvádzacia verzia SOFTVÉRU
3.1.

Ak SOFTVÉR, ktorý ste dostali s touto Licenciou, bol predkomerčné vydanie alebo beta vydanie
softvéru poskytovaného na účely skúšok alebo predvádzania, overovania a testovania, ak má
funkčnosť obmedzenú alebo menšiu ako úplnú, ak je označený ako „Try&Buy“, „Trial“, „Demo“,
alebo ak bol poskytnutý bezplatne („Obmedzený Softvér“), táto časť 3 platí dovtedy, kým
nezískate (nezakúpite si) Licenciu na plnú verziu SOFTVÉRU. V prípade, že ktorékoľvek
ustanovenie tejto časti zmluvy je v rozpore s ostatnými pravidlami a podmienkami tejto zmluvy
EULA, táto časť má vyššiu právnu moc ako takéto ostatné podmienky a dojednania s ohľadom
na Obmedzený SOFTVÉR, avšak len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na vyriešenie rozporu.

3.2.

OBMEDZENÝ SOFTVÉR VÁM JE POSKYTOVANÝ „TAK AKO JE“ A BEZ ZÁRUKY ALEBO
NÁROKU NA ODŠKODNENIE (VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO ZÁKONNÉ)
AKÉHOKOĽVEK DRUHU. OBMEDZENÝ SOFTVÉR NEMUSÍ PREDSTAVOVAŤ FINÁLNU
VERZIU SOFTVÉRU OD AUTORA A MÔŽE OBSAHOVAŤ CHYBY, NEDOSTATKY A ĎALŠIE
PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU ZAPRÍČINIŤ ZLYHANIE SYSTÉMU, INÉ PORUCHY I STRATU
ÚDAJOV. V MAXIMÁLNOM DOVOLENOM ROZSAHU PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SA NA
OBMEDZENÝ SOFTVÉR NEVZŤAHUJE ŽIADNA ZÁRUKA A NA VYLÚČENIE POCHYBNOSTÍ
POTVRDZUJETE, ŽE AUTOR ODMIETA ZÁVÄZKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU Z TITULU
ZÁRUKY A ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE,
NO NIE LEN IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK Z TITULU OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA
PRÁV, NERUŠENOU ÚDRŽBOU A VHODNOSŤOU NA ŠPECIFICKÝ ÚČEL. V PRÍPADE, AK
ZODPOVEDNOSŤ NEMÔŽE BYŤ VYLÚČENÁ, MÔŽE VŠAK BYŤ OBMEDZENÁ, CELKOVÁ
ZODPOVEDNOSŤ AUTORA A JEHO PARTNEROV SA OBMEDZUJE CELKOVOU VÝŠKOU
PÄŤDESIAT EUR (50 EUR) ALEBO CELKOVOU SUMOU, KTORÚ STE ZA SOFTVÉR
ZAPLATILI VY, PRIČOM PLATÍ VYŠŠIA Z OBOCH SÚM.

3.3.

Obmedzený SOFTVÉR môže mať obmedzenú funkčnosť, napríklad časovým obmedzením
funkčnosti a po uplynutí povolenej lehoty funkčnosti (ďalej len „Časový limit“) vám môže byť
zakázaný prístup a schopnosť používať obmedzený SOFTVÉR. Po uplynutí časového limitu
končí platnosť vašich práv vyplývajúcich zo zmluvy EULA, pokiaľ ste nedostali novú licenciu od
autora.

Nepredajný SOFTVÉR
4.1.

Ak je SOFTVÉR označený ako „Nepredajná verzia“ (Not for Resale – NFR), bez ohľadu na
ostatné časti tejto zmluvy EULA môžete takýto SOFTVÉR používať len na predvádzacie,
overovacie alebo testovacie účely.

5.

Aktualizácie a rozšírenia funkcie
5.1.

5.2.
6.

Ak je SOFTVÉR označený ako „Aktualizácia" („Update“), alebo „Rozšírenie funkčnosti"
(„Extension”), obmedzenia vášho používania SOFTVÉRU a rozsahu vašej Licencie môžu
zahŕňať najmä tieto obmedzenia:
5.1.1.

Musíte vlastniť licenciu na predchádzajúcu verziu (v prípade aktualizácie) alebo
rozšíriteľnú verziu (v prípade rozšírenia funkčnosti) SOFTVÉRU označené autorom
ako určené na aktualizáciu alebo rozšírenie funkcie, aby bolo možné používať
SOFTVÉR.

5.1.2.

SOFTVÉR označený ako „Aktualizácia" („Update“), alebo „Rozšírenie funkčnosti"
(„Extension”) nahrádza a/alebo upravuje produkt, na základe ktorého ste získali
oprávnenie na aktualizáciu alebo rozšírenie funkčnosti.

5.1.3.

Môžete používať len výsledný aktualizovaný produkt v súlade s podmienkami zmluvy
EULA dodanej s touto aktualizáciou alebo rozšírením funkcie.

Ak je SOFTVÉR označený ako „Aktualizácia” súhlasíte s tým, že všetky záväzky autora týkajúce
sa podpory aktualizovaného SOFTVÉRU skončia dňom zverejnenia aktualizácie.

Inovácie
6.1.

Ak je SOFTVÉR označený ako inovácia („Upgrade“), obmedzenia Vášho používania SOFTVÉRU
a rozsahu Vašej Licencie môžu okrem iného zahŕňať tieto obmedzenia:
6.1.1.

Softvér tvoriaci základ Vášho nároku na inováciu (softvér podmieňujúci inováciu) sa po
inovácii môže používať len na tom istom počítači a v súlade s podmienkami Licenčnej
zmluvy koncového používateľa dodanej s týmto softvérom podmieňujúcim inováciu, ak
nie je dohodnuté inak v samostatnej písomnej zmluve o inovácii s autorom okrem
prípadov, kedy platí článok 6.1.1.1 tejto zmluvy EULA.
6.1.1.1.

6.1.2.
7.

Tento článok platí, ak sú splnené obidve nasledujúce podmienky pri inovácii
zo softvéru podmieňujúceho inováciu na SOFTVÉR riadiacej sa touto
zmluvou EULA: (i) platí článok 16.6 tejto zmluvy EULA a (ii) inováciu ste
zakúpili za špeciálnu cenu inovácie v porovnaní s bežnou cenou SOFTVÉRU
a táto zľavnená cena je podmienená vašou inováciou zo softvéru
podmieňujúceho inováciu na SOFTVÉR. Ak sú splnené obidve vyššie
uvedené podmienky, Vaše právo používať softvér podmieňujúci inováciu sa
skončí, musíte prestať používať takýto softvér a úplne ho odinštalovať z
počítača alebo zo svojej lokálnej siete, inak sa táto zmluva EULA stane
neplatnou a nebude Vám udelená žiadna licencia na SOFTVÉR, pokiaľ
neuhradíte rozdiel medzi sumou, ktorú ste zaplatili za inováciu, a bežnou
cenou SOFTVÉRU.

Používanie softvéru podmieňujúceho inováciu môže byť zakázané samostatnou
písomnou zmluvou s autorom alebo partnerom autora.

Technická podpora a údržba
7.1.

Môže vám byť poskytnutá služba technickej podpory, údržby alebo profesionálne služby autora
súvisiace so SOFTVÉROM (ďalej len „služby podpory“) v súlade s aktuálnymi zásadami
poskytovania podpory autorom, avšak môžete mať nárok na inú úroveň služieb podpory ako sa
uvádza v zásadách poskytovania podpory autorom v súlade s písomnou zmluvou s autorom v
súvislosti s takýmito službami podpory. Môžete mať aj nárok na určité služby podpory od
partnera autora v súlade so zmluvou medzi Vami a partnerom autora v súvislosti s takýmito
službami podpory pod podmienkou, že zmluva partnera autora nemôže autorovi ukladať ďalšie
povinnosti.

8.

9.

7.2.

Všeobecné podmienky a dojednania zásad poskytovania podpory autora nájdete na webovej
lokalite spoločnosti www.doorweb.sk Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zásady
poskytovania technickej podpory bez predošlého upozornenia.

7.3.

Okrem všeobecných podmienok a dojednaní môže autor uplatňovať špecifické zásady
poskytovania technickej podpory v určitých oblastiach, ktoré sú zakotvené v samostatných
zmluvách.

7.4.

Ľubovoľný doplnkový softvérový kód a komponent SOFTVÉRU dodaný ako súčasť služieb
technickej podpory je považovaný za súčasť SOFTVÉRU a vzťahujú sa naň podmienky tejto
zmluvy EULA.

Vlastníctvo
8.1.

Žiadny nárok na ktorékoľvek z práv duševného vlastníctva autora (vrátane SOFTVÉRU a
ktorýchkoľvek patentov, ochranných známok alebo autorských práv autora) sa na vás
neprevádza. Nesmiete akýmkoľvek spôsobom počas ani po uplynutí doby platnosti tejto Zmluvy
akokoľvek využiť ani uplatňovať si akýkoľvek nárok na ktorýkoľvek názov, logo, ochranné
známky, priemyselný vzor alebo dizajn, ktorý vlastní autor, ani na akýkoľvek názov, logo,
ochranné známky, priemyselný vzor alebo dizajn, ktorý by ich pripomínal.

8.2.

Na autora sa neprevádza žiadny nárok na ktorékoľvek z vašich práv duševného vlastníctva
(vrátane ktorýchkoľvek vašich patentových prihlášok a patentov, ochranných známok alebo
autorských práv).

8.3.

SOFTVÉR obsahuje hodnotné obchodné tajomstvá a dôverné informácie, ktoré sú majetkom
autora a sú chránené autorským právom, najmä autorským právom Slovenskej republiky,
medzinárodnými dohovormi a platnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa SOFTVÉR používa
alebo kde bol získaný.

8.4.

Všetky majetkové a iné práva súvisiace s obsahom, ktorý nie je súčasťou SOFTVÉRU, ale
prostredníctvom používania SOFTVÉRU k nemu možno získať prístup, sú vlastníctvom
vlastníkov príslušného obsahu a môžu byť chránené platnými zákonmi alebo medzinárodnými
dohovormi vzťahujúcimi sa na autorské práva a iné duševné vlastníctvo. Táto zmluva EULA vám
nezaručuje akékoľvek práva duševného vlastníctva.

Obmedzená záruka. Zrieknutie sa zodpovednosti
9.1.

SOFTVÉR NAJMÄ VRÁTANE AKEJKOĽVEK DOKUMENTÁCIE SOFTVÉRU, INOVÁCIÍ A
AKTUALIZÁCIÍ JE VÁM DODANÝ „V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZA“ A AUTOR
NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, PODMIENKY, ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA ANI
DOJEDNANIA (VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁKONOV,
VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL, ZAUŽÍVANÝCH ZVYKLOSTÍ ALEBO INAK), NAJMÄ VRÁTANE
NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETEJ OSOBY, PREDAJNOSTI, INTEGRÁCIE, USPOKOJIVEJ
KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ANI TOHO, ŽE SOFTVÉR NEBUDE
OBSAHOVAŤ ŽIADNE CHYBY, ŽE BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ANI ŽE SOFTVÉR
BUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ V SÚČINNOSTI S KTORÝMKOĽVEK INÝM SOFTVÉROM
ALEBO HARDVÉROM. AUTOR NEMÔŽE ZARUČIŤ VÝKONNOSŤ ANI VÝSLEDKY, KTORÉ
MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU. ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU A VÝKONNOSŤ
SOFTVÉRU JE PLNE NA VÁS. OKREM TOHO AUTOR NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA
KTORÉKOĽVEK SOFTVÉROVÉ PRODUKTY TRETÍCH SUBJEKTOV, KTORÉ SA MÔŽU
DODÁVAŤ V RÁMCI SOFTVÉRU.

10. Obmedzenie zodpovednosti
10.1.

AUTOR NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE,
PRERUŠENIE PREVÁDZKY PODNIKU, STRATU ÚDAJOV ALEBO INFORMÁCIÍ
ĽUBOVOĽNEJ POVAHY (PODNIKATEĽSKÝCH ALEBO INÝCH), ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY

ALEBO NÁKLADY ĽUBOVOĽNÉHO DRUHU, ZA VYVOLANÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
OSOBITNÉ, EXEMPLÁRNE ANI SANKČNÉ ŠKODY, ANI ZA AKÝKOĽVEK ZMARENÝ ZISK
ALEBO PRÍJMY SPÔSOBENÉ ALEBO SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU, ZA ŠKODY
SPÔSOBENÉ MOŽNÝMI CHYBAMI ALEBO PREKLEPMI V SOFTVÉRI, DOKONCA ANI
VTEDY, AK BOL AUTOR INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKEJTO STRATY, POŠKODENIA,
NÁROKOV ALEBO NÁKLADOV, ANI ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY KTOREJKOĽVEK TRETEJ
OSOBY. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA A VÝNIMKY PLATIA V ROZSAHU STANOVENOM
PRÍSLUŠNOU
LEGISLATÍVOU
VAŠEJ
KRAJINY.
VÝHRADNÁ
A
SÚHRNNÁ
ZODPOVEDNOSŤ AUTORA SÚVISIACA SO SOFTVÉROM JE LIMITOVANÁ PÔVODNOU
NÁKUPNOU CENOU SOFTVÉRU, AK BOLA STANOVENÁ.

11. Rozhodujúce právo
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušným súdom je súd v slovenskej
republike podľa ustanovení z.č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.
12. Ukončenie platnosti
12.1.

Ak nebolo inak dohodnuté s autorom v samostatnej písomnej zmluve alebo ak nie je uvedené
inak v tejto zmluve EULA alebo v dokumentácii SOFTVÉRU, táto zmluva EULA je účinná bez
časového obmedzenia odo dňa, kedy po prvý raz vyjadríte svoj súhlas ako sa uvádza na
začiatku zmluvy EULA alebo tak dlho, ako to dovoľujú platné zákony. V rozsahu, v akom sa
platnými zákonmi vyžaduje vyhlásenie o uplynutí doby platnosti tejto zmluvy EULA, táto zmluva
EULA bude platiť tak dlho, ako je dovolené, avšak v každom prípade aspoň tak dlho, pokiaľ platia
autorské práva k SOFTVÉRU, a v tomto prípade platnosť automaticky uplynie bez ďalšieho
oznámenia po uplynutí takejto doby platnosti.

12.2.

Autor môže bez ujmy pre akékoľvek iné práva ukončiť platnosť tejto zmluvy EULA, ak nedodržíte
podmienky a dojednania tejto zmluvy EULA. V takom prípade ste povinní zničiť všetky kópie
SOFTVÉRU, všetkých jeho komponentov a SOFTVÉR odinštalovať zo všetkých vašich
Počítačov.

12.3.

Platnosť tejto zmluvy EULA môžete ukončiť zničením všetkých kópií SOFTVÉRU a jeho
komponentov a odinštalovaním SOFTVÉRU.

12.4.

Takýto spôsob ukončenia platnosti vás však nezbavuje povinnosti zaplatiť za SOFTVÉR.
Platnosť a účinnosť článkov 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a článku 3.4.4 pretrváva aj po ukončení
alebo uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy EULA bez akéhokoľvek ohľadu na príčinu ukončenia
platnosti a účinnosti, avšak z tejto skutočnosti nevyplýva ani nevzniká právo na trvalé používanie
SOFTVÉRU po ukončení alebo uplynutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy EULA.

13. Rôzne
13.1.

V priebehu aktivácie, inštalácie, prevádzky, registrácie a/alebo technickej podpory a údržby
SOFTVÉRU môžete byť požiadaní, aby ste autorovi poskytli určité osobné údaje (ako napríklad
vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti (ak je to relevantné)) a
technické informácie (ako napríklad charakteristiky vášho hardvéru, softvér tretej strany, sériové
číslo SOFTVÉRU). Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné a/alebo technické
informácie – v takom prípade nemusí byť možné poskytnúť Vám technickú podporu alebo údržbu
SOFTVÉRU, ktoré sú dostupného pre zákazníkov autora, ktorí poskytujú svoje osobné a/alebo
technické informácie, ak je poskytnutie osobných a/alebo technických informácií nevyhnutné na
poskytnutie technickej podpory alebo údržby SOFTVÉRU alebo je to podmienka takejto
technickej podpory alebo údržby SOFTVÉRU a nie je to v rozpore s platnými zákonmi. Autor
potrebuje napríklad na poskytnutie technickej podpory spracovať Váš e-mail alebo telefónne
číslo, aby s Vami mohla komunikovať. Súhlasíte, že neposkytnete viac osobných a/alebo
technických informácií ako autor alebo partner autora požaduje. Súhlasíte tiež s tým, že vaše

osobné a/alebo technické informácie môžu byť spracované (najmä zbierané alebo inak
používané) autorom pod podmienkou, že platné právne predpisy požadujú zachovanie
dôvernosti a bezpečnosti údajov.
13.2.

SOFTVÉR môže periodicky nadväzovať internetové spojenie so zabezpečeným serverom autora
pri kontrolách stavu SOFTVÉRU alebo preberaní aktualizácií a technických informácií
potrebných na fungovanie SOFTVÉRU.

13.3.

Autor vám môže posielať e-maily obsahujúce najnovšie informácie o produktoch a o spoločnosti,
informácie o špeciálnych ponukách, rady na používanie produktu a iných produktov, ako aj
informácie týkajúce sa spoločnosti, ak má autor na to legitímny dôvod (napríklad váš súhlas s
prijímaním takýchto informácií). Môžete kedykoľvek zrušiť ich odber.

13.4.

Ak budú v súvislosti s Vaším používaním tohto SOFTVÉRU voči Vám vznesené akékoľvek
nároky alebo vedené súdne procesy, musíte písomne informovať o tejto skutočnosti autora
bezodkladne a vždy, ak je to možné, do troch (3) dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti
dozviete. Ste tiež povinný prijať všetky potrebné opatrenia umožňujúce autorovi podieľať sa na
súdnom pojednávaní alebo vypočúvaní alebo prevziať obhajobu príslušných nárokov alebo
súdnych sporov na súde alebo rozhodcovskom súde a poskytnúť autorovi svoju plnú súčinnosť a
všetky informácie, ktoré autor považuje za užitočné alebo potrebné na obhajobu alebo
usporiadanie príslušných nárokov alebo súdnych sporov bezodkladne po prijatí (a vždy, ak je to
možné, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa prijatia) takejto požiadavky od autora.

13.5.

Pokiaľ to nie je dohodnuté zmluvnými stranami inak, softvérová licencia v rámci tejto zmluvy
EULA vyžaduje peňažnú odmenu. Odmenou podľa tejto zmluvy EULA je cena licencie stanovená
autorom alebo partnerom autora, ktorá bude uhradená nimi stanoveným platobným postupom,
alebo môže byť zahrnutá do hodnoty zariadenia alebo hardvéru, ktorý ste získali, alebo je
súčasťou odmeny, ktorú máte zaplatiť za plnú verziu SOFTVÉRU.

13.6.

Ak bude zistené, že ktorákoľvek časť tejto zmluvy EULA je neplatná alebo nevymáhateľná,
nebude to mať vplyv na platnosť zvyšnej časti zmluvy EULA, ktorá zostáva aj naďalej platná a
vymáhateľná v súlade s jej podmienkami.

13.7 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu alebo tovar nadobúdateľovi, ktorý má voči
poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich zaplatenia.
13.8 Tieto licenčné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2022 a platia do vydania nových licenčných
podmienok.

