Všeobecné licenční podmínky pro používání softwaru Mitutoyo Europe GmbH
Preambule
Mitutoyo Česko s.r.o. je výhradním distributorem SW produktů firmy Mitutoyo Europe GmbH pro
Českou Republiku a Slovensko. Na základě tohoto faktu se všechna další ujednání vztahují na tento
právní subjekt a z důvodu jeho místa registrace je v dalším uplatněno právo Spolkové republiky
Německo.
Tyto podmínky platí v rámci smluvního vztahu mezi Mitutoyo Europe GmbH („MITUTOYO“) a
Zákazníkem, kterým je výhradně podnikatel ve smyslu § 14 BGB („Zákazník“). Software nesmí být
prodáván a distribuován spotřebitelům ve smyslu § 13 BGB (německý občanský zákoník).
Zákazník nakupuje standardní software od společnosti MITUTOYO pro použití jako měřicí a testovací
program. Software je počítačový program chráněný autorskými právy, který je zákonně chráněn podle
§§ 69a a násl. UrhG (německý autorský zákon).
§ 1 Předmět smlouvy
1) Předmětem těchto podmínek je trvalý přenos počítačových programů distribuovaných společností
MITUTOYO včetně případných demoverzí v objektovém kódu („software“) včetně příslušné
uživatelské dokumentace - pokud je k dispozici - v papírové formě nebo ve formátu pdf a
udělování grantů práv na užívání popsaných v § 2. Hardwarové a softwarové prostředí, ve kterém
se má software používat, není součástí těchto podmínek. Zákazník odpovídá za kontrolu
kompatibility softwaru s vlastním hardwarem.
2) Společnost MITUTOYO zpřístupňuje software Zákazníkovi předáním kopie softwaru na datovém
nosiči (CD-ROM, USB atd.) nebo jeho stažením z vlastní webové stránky, jakož i tištěné nebo
stáhnutelné verze související uživatelské dokumentace.
3) Pro použití softwaru obdrží Zákazník osobní registrační klíče nebo jiné mechanismy ochrany
přístupu (dongle) nebo aktivační kód od MITUTOYO. Zákazník má výlučné právo používat tento
klíč nebo aktivační kód pouze ve spojení s dodaným softwarem.
4) Vlastnosti a funkčnost softwaru jsou jednoznačně uvedeny v uživatelské dokumentaci. Informace
v ní obsažené je třeba chápat jako popis schopností a nikoli jako garanci. Garance se poskytuje,
pouze pokud byla jako taková výslovně označena.
5) Instalační a konfigurační služby nejsou součástí nákupu softwaru a nevztahují se na ně tyto
podmínky.
§ 2 Udělení práv
1) Po úplném zaplacení odměny podle § 3 těchto licenčních podmínek získá Zákazník nevýhradní,
neomezené právo používat software v rámci těchto podmínek. Je-li software poskytován zdarma,
výše uvedenému Zákazníkovi bude uděleno jeho zpřístupnění v souladu s § 1 odst. 1 písm. 2.
2) Při použití demoverze je Zákazníkovi uděleno nevýhradní, nepřenosné a časově omezené právo
na užívání po dobu zkušební doby bez zaplacení odměny.
3) Software lze použít pouze v počítači, na kterém bylo stahování provedeno nebo do kterého byl
software přenesen pomocí datového média. Software může současně používat pouze maximální
počet fyzických osob, rovnající se počtu licencí zakoupených Zákazníkem. Počet licencí, typ a
rozsah použití jsou určeny kupní smlouvou. Ve všech ostatních ohledech přípustné použití
zahrnuje instalaci, načtení do pracovní paměti a zamýšlené použití Zákazníkem. Za žádných
okolností nemá Zákazník právo software pronajímat nebo jinak sublicencovat, veřejně
reprodukovat, elektronicky zpřístupňovat nebo jej zpřístupnit třetím stranám za úplatu nebo
bezplatně, např. prostřednictvím poskytování aplikačních služeb nebo jako „Software jako služba“.
Odstavec 6 zůstává nezměněn.
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4) Zákazník je oprávněn vytvořit si záložní kopii, pokud je to nezbytné pro budoucí použití. Na
vytvořenou záložní kopii Zákazník viditelně připojí poznámku „záložní kopie“ a poznámku o
autorských právech společnosti MITUTOYO.
5) Zákazník je oprávněn dekompilovat a kopírovat software, pouze pokud to stanoví zákon. To
však platí pouze za podmínky, že společnost MITUTOYO neposkytla potřebné informace
Zákazníkovi v přiměřené lhůtě na vyžádání.
6) Zákazník je oprávněn natrvalo převést zakoupenou kopii softwaru na třetí stranu a předat
uživatelskou dokumentaci. V takovém případě se zcela vzdá používání softwaru, odstraní
všechny nainstalované kopie softwaru ze svých počítačů a odstraní všechny kopie na jiných
datových nosičích nebo je předá společnosti MITUTOYO, pokud není ze zákona povinen dále je
skladovat. Na žádost společnosti MITUTOYO zákazník písemně potvrdí, že výše uvedená
opatření byla provedena v plném rozsahu nebo případně uvede důvody pro další skladování.
Zákazník se dále výslovně dohodne s třetí stranou, že bude dodržovat rozsah udělování práv v
souladu s tímto § 2. Rozdělení získaných licenčních balíků není povoleno. Dalším prodejem
zaniká právo Zákazníka na užívání podle § 2 ods.1 těchto licenčních podmínek.
7) V případě dalšího prodeje softwaru je Zákazník povinen písemně oznámit společnosti
MITUTOYO jméno a úplnou adresu kupujícího. Pokud je dodávaný software speciálně
přizpůsobený hardwaru Zákazníka s kupní cenou vyšší než 2 500,00 EUR, je Zákazník povinen
písemně informovat společnost MITUTOYO o každém prodeji hardwaru.
8) Používá-li Zákazník software v rozsahu, který kvalitativně překračuje nabytá práva na užívání (s
ohledem na typ povoleného použití) nebo kvantitativně (s ohledem na počet získaných licencí),
musí okamžitě získat práva na užívání nezbytné pro povolené použití. Pokud tak neučiní, uplatní
MITUTOYO práva, na která má nárok. Bez ohledu na tato práva je společnost MITUTOYO
oprávněna vyloučit Zákazníka z další akvizice softwaru, aktualizací softwaru atd.
9) Informace o autorských právech, sériová čísla a další funkce sloužící k identifikaci programu
nesmí být ze softwaru odstraněny nebo upraveny.
§ 3 Odměna, splatnost, výhrada vlastnictví
1) Kupní cena je stanovena podle kupní smlouvy. Všechny ceny jsou čisté, tj. bez daně z přidané
hodnoty. Demo verze a bezplatný software jsou poskytovány zdarma.
2) Platby jsou splatné při dodání softwaru zákazníkovi nebo dostupnosti ke stažení a oznámení
přístupových údajů zákazníkovi.
3) Do úplného zaplacení odměny podle § 3 odst.1 těchto licenčních podmínek, veškeré nosiče dat
a předaná uživatelská dokumentace podléhají výhradě vlastnictví.
4) Za aktualizace se platí zvláštní odměny, není-li v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
§ 4 Záruka
1) Společnost MITUTOYO ručí za dohodnutou kvalitu, a že Zákazník software používá bez
porušení práv třetích stran. Záruka na věcné vady se nevztahuje na vady, které jsou dány
skutečností, že software je používán v hardwarovém a softwarovém prostředí, s nímž není
kompatibilní, ani na změny a úpravy, které Zákazník provedl v softwaru bez oprávnění k tomu
podle zákona, těchto podmínek nebo na základě předchozího písemného souhlasu společnosti
MITUTOYO.
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2) Zákazník musí neprodleně po obdržení zkontrolovat software, zda nemá zjevné vady, a
neprodleně je ohlásit MITUTOYO; v opačném případě je vyloučena záruka na tyto vady. Totéž
platí, pokud se taková vada projeví později. Bude postupováno dle § 377 HGB (německý
obchodní zákoník).
3) V případě věcné vady má MITUTOYO právo zvolit další postup, tj. dle vlastního uvážení
odstranit vadu („následná oprava“) nebo nahradit dodávku. V rámci náhradní dodávky, pokud to
bude potřeba, může Zákazník obdržet novou verzi softwaru, pokud to nezpůsobí neúměrné
ztráty. V případě zákonných vad MITUTOYO poskytne dle vlastního uvážení Zákazníkovi
zákonně bezchybné právo používat software nebo jej upravovat tak, aby nebyla porušena žádná
práva třetích osob.
4) MITUTOYO také plní svůj závazek k dalšímu zlepšování tím, že zpřístupňuje aktualizace s
automatickou instalační rutinou ke stažení na domovské stránce.
5) Právo Zákazníka na snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy dle vlastního uvážení v
případě dvou chyb po následné opravě nebo náhradní dodávce zůstává nedotčeno. Právo na
odstoupení neexistuje v případě nevýznamných vad. Pokud zákazník požaduje náhradu škody
nebo náhradu zbytečných výdajů, odpovídá společnost MITUTOYO podle § 5.
6) S výjimkou nároků na náhradu škody se záruční nároky založené na věcných vadách promlčují
po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná v případě prodeje softwaru na datovém nosiči
převodem datového média, v případě stažení po nahlášení dongle nebo aktivačního kódu. Pro
nároky na náhradu škody a nároky na náhradu zbytečných výdajů platí § 5.
§ 5 Odpovědnost
1) Společnost MITUTOYO odpovídá bez omezení v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, za
újmu na životě nebo zdraví v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku a v rozsahu záruky převzaté prodávajícím.
2) V případě lehkého zanedbání povinnosti, která je zásadní pro dosažení účelu smlouvy (základní
povinnost), je odpovědnost společnosti MITUTOYO omezena na škodu, která je předvídatelná a
typická pro daný typ podnikání.
3) Společnost MITUTOYO neodpovídá za další škody, zejména za následné škody.
4) Výše uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje také na osobní odpovědnost zaměstnanců,
zástupců a orgánů společnosti MITUTOYO.
§ 6 Další
1) Kromě těchto licenčních podmínek platí Všeobecné dodací podmínky MITUTOYO. Všeobecné
obchodní podmínky zákazníka neplatí.
2) Zákazník si je vědom, že software může podléhat exportním a importním omezením. Zejména
používání softwaru nebo přidružených technologií může podléhat omezením v jiných zemích.
Zákazník je povinen dodržovat a dodržovat platné předpisy pro kontrolu vývozu a dovozu
Spolkové republiky Německo, Evropské unie a dalších příslušných zemí. Plnění smlouvy
MITUTOYO je podmíněno tím, že neexistují žádné překážky pro plnění z důvodu vnitrostátních a
mezinárodních předpisů v oblasti exportního a dovozního práva nebo jiných zákonných
předpisů.
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3) Vyloučení Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze
dne 11.04.1980 (CISG) je dle německého práva.
4) Místem plnění a výhradní jurisdikcí pro všechny závazky je hlavní sídlo společnosti MITUTOYO.
5) Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek byla neplatná, nebude tím dotčena platnost
zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které se co
nejvíce blíží ekonomickému významu neplatného ustanovení.
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