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Licenčná zmluva na softvér spoločnosti Novell

TÚTO  ZMLUVU  SI  POZORNE  PREČÍTAJTE.   INŠTALOVANÍM,  PREVZATÍM  ALEBO  INÝM  POUŽÍVANÍM  TOHTO  SOFTVÉRU
SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, NEPREBERAJTE, NEINŠTALUJTE ANI
NEPOUŽÍVAJTE TENTO SOFTVÉR A AK JE TO MOŽNÉ, VRÁŤTE CELÉ NEPOUŽITÉ BALENIE SPOLU S DOKLADOM O  ZAKÚPENÍ
PRÍSLUŠNÉMU PREDAJCOVI A PENIAZE VÁM BUDÚ VRÁTENÉ. SOFTVÉR NESMIE BYŤ PREDÁVANÝ, PRENÁŠANÝ ANI ĎALEJ
ŠÍRENÝ BEZ SÚHLASU SPOLOČNOSTI NOVELL.

Táto  licenčná  zmluva  na  softvér  spoločnosti  Novell  (ďalej  „Zmluva“)  je  právnou  zmluvou  medzi  vami  (subjektom  alebo  osobou)
a spoločnosťou Novell, Inc.  (ďalej  „Novell“).  Softvérový produkt,  ktorého názov je  uvedený v názve tejto  Zmluvy a pre ktorý  ste získali
licencie,  akékoľvek  médiá  a sprievodné  dokumenty  (súhrnne  nazývané  „Softvér“)  sú  chránené  zákonmi  o ochrane  autorských  práv
a zmluvami medzi Spojenými štátmi americkými (ďalej len „USA“) a ďalšími krajinami a podliehajú podmienkam tejto Zmluvy. Akákoľvek
aktualizácia alebo podporné vydanie Softvéru, ktoré môžete prevziať alebo prijať a ku ktorým nie je pripojená licenčná zmluva výslovne
nahrádzajúca túto Zmluvu, patrí k Softvéru a podlieha podmienkam tejto Zmluvy. Ak ide o aktualizáciu alebo podporné vydanie Softvéru, na
inštaláciu alebo používanie tejto aktualizácie alebo podporného vydania musíte mať platne licencovanú verziu a počet kópií aktualizovaného
alebo podporovaného Softvéru.

Tento  Softvér  môže obsahovať  alebo  môže byť  dodávaný  spolu  s ďalším softvérom,  na  ktorý  môže byť  poskytnutá  licencia  za  iných
podmienok alebo inou spoločnosťou ako spoločnosťou Novell.  Použitie akýchkoľvek softvérových programov so samostatnou licenčnou
zmluvou sa riadi touto samostatnou licenčnou zmluvou. Ak je so Softvérom dodávaný akýkoľvek softvér iného výrobcu, jeho používanie je
záležitosťou vašej voľby.

LICENCOVANÉ POUŽÍVANIE

Komerčný softvér.

Termín “Používateľ” označuje používateľský objekt v jedinom strome adresára (alebo inú triedu objektu, ktorá obsahuje údaje predstavujúce
osobu, ako sú objekty obsahujúce informácie kreditnej karty alebo čísla PIN), ktorý má (a) prístup alebo právo používať ľubovoľné časti
Softvéru, alebo (b) prístup alebo práva používať produkty (zariadenia, hardvér alebo softvér) spravované Softvérom, bez ohľadu na to, či
je používateľský objekt priradený osobe alebo zariadeniu. Používateľské objekty (alebo iné triedy objektov) predstavujúce rovnakú osobu,
ktoré sú navzájom prepojené v jedinom strome alebo sú prepojené v rámci viacerých stromov, sa počítajú ako jeden Používateľ.

Licencovanie.

Novell Open Enterprise Server. Softvér Novell Open Enterprise Server smiete inštalovať a používať na platforme NetWare(R), Linux* alebo
na oboch platformách. Nasadenie softvéru Novell Open Enterprise Server na platforme Linux podlieha ďalším obmedzeniam. Prečítajte si
nižšie uvedené licenčné podmienky, aby ste zistili rozsah svojho licencovaného používania softvéru Novell Open Enterprise Server. Všetky
programy softvéru Novell Open Enterprise Server smie používať iba jeden Používateľ (pokiaľ nie je uvedené inak v licenčnej zmluve dodanej
s príslušným programom). Licencia na softvér Novell Open Enterprise Server nepovoľuje používanie jednotlivých programov softvérového
produktu Novell Open Enterprise Server viacerým Používateľom.

Nasadenie na platforme NetWare.  Pre každého Používateľa musíte získať  používateľskú licenciu.  Každá osoba,  ktorá pristupuje
k Softvéru  alebo  ktorá  ho  používa,  musí  mať  priradený  aspoň  jeden  jedinečný  objekt  používateľa  a musí  pristupovať  k Softvéru
prostredníctvom tohto objektu používateľa. Ak spĺňate požiadavky uvedené v tomto odseku a v ostatných článkoch tejto Zmluvy, máte
oprávnenie používať neobmedzený počet kópií Softvéru.

Nasadenie  na  platforme  Linux.  Pre  každého  Používateľa  musíte  získať  používateľskú  licenciu.  Každá  osoba,  ktorá  pristupuje
k Softvéru  alebo  ktorá  ho  používa,  musí  mať  priradený  aspoň  jeden  jedinečný  objekt  používateľa  a musí  pristupovať  k Softvéru
prostredníctvom tohto objektu používateľa.  

Ak spĺňate požiadavky uvedené v tomto odseku a v ostatných článkoch tejto Zmluvy, máte oprávnenie používať neobmedzený počet
kópií  časti  SUSE(R) Linux Enterprise Server  tohto  Softvéru (ďalej  len „SLES“)  na prevádzkovanie  služieb OES pre  licencovaných
používateľov  produktu  OES.  Neobmedzený  počet  kópií  produktu  SLES  môžete  navyše  používať  na  podporu  ľubovoľného  iného
softvérového produktu, ktorý sa rozhodnete používať na účely poskytovania služieb, podpory, zabezpečenia alebo spravovania služieb
OES pre licencovaných používateľov produktu OES.  Vyššie uvedené udelenie licencie vám však nepovoľuje používať produkt SLES
(ani  ľubovoľné  aktualizácie  tohto  produktu  poskytnuté  v  súvislosti  s  vašimi  licenciami  na  Softvér  OES)  na  spúšťanie  ľubovoľných
softvérových aplikácií  alebo príslušenstva,  ktoré  neslúži  na  účely  poskytovania  služieb,  podpory,  zabezpečenia  alebo  spravovania
služieb OES. Používanie podnikových aplikácií alebo aplikácií náročných na výkon počítača napríklad neoprávňuje na používanie spolu
s licenciami  na produkt  SLES udelenými  v  tomto dokumente.  Softvér  nasadený na platforme Linux sa môže používať  v prostredí
fyzického alebo virtuálneho servera. Používanie sa však obmedzuje na architektúry x86 a x86-64.

Platforma Linux  dodávaná so  Softvérom je  modulárny  operačný  systém.  Väčšina  jeho  komponentov  sú  nezávisle  vyvinuté  balíky
s otvoreným kódom (open source), ktoré sa riadia osobitnými licenčnými podmienkami. Vaše licenčné práva s ohľadom na jednotlivé
komponenty riadiace sa osobitnými licenčnými podmienkami sú definované príslušnými podmienkami. Žiadne ustanovenia tejto Zmluvy
neobmedzujú  ani  inak  neovplyvňujú  práva,  povinnosti  a  podmienky,  ktoré  sa na vás vzťahujú  a  ktorým podliehate,  vyplývajúce z
takýchto licenčných podmienok. Hoci vás licenčné podmienky na niektorý komponent môžu oprávňovať na distribúciu tohto komponentu,
nesmiete pri  takej distribúcii  používať  ochranné známky spoločnosti Novell, a to bez ohľadu na to, či  komponent ochranné známky
spoločnosti  Novell obsahuje.  Softvér obsahuje kópiu produktu MySQL vo forme binárneho kódu a vo forme zdrojového kódu. Vaše
licenčné práva týkajúce sa binárnej formy tohto produktu sa podľa vašej voľby riadia licenciou GNU General Public License (všetky
verzie) alebo vyššie uvedenými licenčnými podmienkami na samotný softvér Novell Open Enterprise Server.  

Softvér Novell Cluster Services  ™   pre platformu NetWare  . (Softvér Novell Cluster Services 1.7/1.8 pre platformu NetWare 6.5 a softvér Open



Enterprise Server)  Okrem pôvodnej  kópie potrebnej na spustenie Softvéru nainštalovaného v hardvéri  musíte získať  licenciu na každú
inštaláciu softvéru Novell Cluster Services a na každú ďalšiu kópiu (alebo čiastočnú kópiu) Softvéru uloženého alebo načítaného v pamäti
alebo virtuálnej pamäti.  

Nárok na licenciu na dve inštancie softvéru Cluster Services používaného so softvérom OES.  Spoločne s vašimi zákonne nadobudnutými
licenciami na softvér OES získavate bez ďalšieho poplatku aj licencie na dve (2) inštancie softvéru Novell Cluster Services, ktoré možno
používať až s dvoma uzlami v každom klastrovacom systéme servera. Bez ohľadu na počet nadobudnutých licencií na softvér OES sa počet
vyššie uvedených bezplatných licencií na inštancie obmedzuje na dve (2) licencie na inštancie pre klaster používaný so softvérom OES. Ak
chcete softvér Novell Cluster Services používať vo viac než dvoch uzloch v ktoromkoľvek klastrovacom systéme servera, musíte zakúpiť
licenciu  na  každú ďalšiu  inštanciu  softvéru Novell  Cluster  Services.  Tieto  licencie  a  vaše používanie  softvéru  Novell  Cluster  Services
podliehajú podmienkam tejto Zmluvy.

Softvér k vyskúšaniu. Ak ide o testovaciu verziu Softvéru alebo sa softvér poskytuje na testovacie účely, licencia na používanie Softvéru je
obmedzená iba na interné testovacie účely a v súlade s podmienkami ponuky na testovanie, na základe ktorej ste Softvér získali, a prestane
platiť  po 90 dňoch od jeho nainštalovania  (alebo po  čase udávanom Softvérom).  Po uplynutí  skúšobnej  doby musíte  Softvér  prestať
používať,  vrátiť  do pôvodného stavu akýkoľvek úkon vykonaný týmto Softvérom a úplne ho odstrániť  zo svojho systému. Softvér môže
obsahovať mechanizmus automatického zablokovania, ktorý zabraňuje jeho používaniu po uplynutí určitej lehoty. Mali by ste preto zálohovať
svoj systém a prijať ďalšie opatrenie k zabráneniu stratám súborov alebo údajov.

OBMEDZENIA

Licenčné obmedzenia. Spoločnosť Novell si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám neboli výslovne poskytnuté. Softvér vám je licencovaný len
na interné použitie.  Nesmiete (1) spätne dekódovať, dekompilovať alebo rozkladať Softvér okrem prípadov, kedy je to výslovne povolené
príslušným zákonom; (2) meniť, upravovať, prenajímať, zdieľať ani poskytovať Softvér na lízing, ani poskytovať ďalšej osobe licenciu na
akékoľvek právo vyplývajúce z tejto Zmluvy; (3) prevádzať na inú osobu Softvér ani licenčné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, a to čiastočne
ani v celku.

Licencie k balíkom. Ak sa licencia na používanie Softvéru týka balíka produktov, potom pre každú licenciu platí, že produkty v balíku smie
používať  iba  jeden  používateľ.  Hromadná  licencia  neumožňuje  používanie  jednotlivých  produktov  v balíku  viacerými  užívateľmi,  ak  sa
licencia uplatňuje len pre používateľa, ani vo viacerých zariadeniach, ak sa poskytuje pre zariadenie alebo server.

Ochrana inovácií. Ak ste si pre tento Softvér zakúpili ochranu alebo údržbu inovácií v rámci programu spoločnosti Novell, táto ochrana alebo
údržba inovácií  vás oprávňuje iba na inovácie Softvéru ako celku a neoprávňuje  vás  na inovácie programov,  ktoré  sú jeho súčasťou,
produktov  dodávaných spolu  so  Softvérom ani  akýchkoľvek  balíkov  produktov,  ak  je  Softvér  dodávaný  na  základe  licencie  pre  balík
produktov.  Ochranu inovácií  pre  jednotlivé  súčasti  Softvéru  si  môžete  zakúpiť  osobitne,  ak to  umožňujú  príslušné zásady a programy
spoločnosti Novell.

Softvér na inováciu. Táto časť sa na vás vzťahuje v prípade, ak ste si zakúpili tento Softvér na základe ceny inovácie. “Pôvodný produkt”
označuje produkt,  na ktorom vykonávate inováciu.  Oprávnenie  používať  Softvér  máte iba v  prípade,  že ste oprávneným používateľom
Pôvodného produktu a spĺňate nasledujúce podmienky: (1) nadobudli ste právo používať Softvér výhradne ako náhradu za Pôvodný produkt,
ktorý ste legálne nadobudli a ktorý má právo byť inovovaný Softvérom pri splnení zásad spoločnosti Novell platných v čase zaobstarania
Softvéru; (2) Pôvodný produkt ste nainštalovali a používali v súlade s podmienkami príslušnej licenčnej zmluvy a (3) nepredáte ani iným
spôsobom nezmeníte vlastníctvo Pôvodného produktu.

Podpora. Spoločnosť Novell sa nezaväzuje poskytovať podporu, pokiaľ si nezakúpite ponuku, ktorá výslovné zahŕňa služby podpory. Ak si
zakúpite takýto produkt a na služby podpory sa nevzťahuje žiadna osobitná dohoda, potom podmienky tejto zmluvy budú riadiť ustanovenia
takýchto služieb podpory (ďalej len „Služby“). Ďalšie informácie o súčasných ponukách týkajúcich sa podpory spoločnosti Novell nájdete na
adrese http://www.novell.com/support.

VLASTNÍCTVO 

Neprenáša sa na vás žiadne oprávnenie na Softvér ani jeho vlastníctvo.  Spoločnosť Novell alebo jej poskytovatelia licencií si ponechávajú
všetky práva, záujmy a nároky vzťahujúce sa na všetky práva duševného vlastníctva na Softvér a Služby vrátane akýchkoľvek úprav alebo
kópií. Získavate iba podmienenú licenciu na používanie Softvéru.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Novell sa zaručuje, že počas deväťdesiatich (90) dní od zakúpenia (1) nebudú médiá, na ktorých sa Softvér dodáva, obsahovať
fyzické chyby a (2) Softvér bude v podstatných rysoch zodpovedať priloženej dokumentácii. Ak počas deväťdesiatich (90) dní od zakúpenia
Softvéru  vrátite  spoločnosti  Novell  chybné média alebo ak počas rovnakej  doby oznámite  nesúlad,  spoločnosť  Novell  výhradne podľa
vlastného uváženia tento nesúlad vyrieši alebo vám vráti licenčné poplatky zaplatené za Softvér. Akékoľvek neoprávnené použitie alebo
modifikácia  Softvéru  má  za  následok  neplatnosť  tejto  záruky.  PREDCHÁDZAJÚCA  ZÁRUKA  PREDSTAVUJE  JEDINÚ  MOŽNÚ
A VÝHRADNÚ NÁHRADU A NAHRADZUJE VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENÉ ČI NEVYJADRENÉ. (Predchádzajúca záruka
sa nevzťahuje  na Softvér  poskytovaný  zdarma.  TAKÝTO  SOFTVÉR  SA POSKYTUJE  „TAK,  AKO  JE“,  BEZ  AKEJKOĽVEK  ZÁRUKY
AKÉHOKOĽVEK DRUHU.)

Služby. Spoločnosť Novell sa zaručuje, že akékoľvek zakúpené Služby budú dodané profesionálnym spôsobom v súlade so všeobecne
platnými priemyselnými štandardmi. Táto záruka je platná deväťdesiat (90) dní po doručení Služieb. Pri porušení tejto záruky je jediným
záväzkom spoločnosti Novell buď opraviť Služby, aby spĺňali podmienky tejto záruky, alebo podľa možností vrátiť čiastku, ktorú ste zaplatili
spoločnosti Novell za časť Služieb, ktoré nespĺňajú podmienky tejto záruky. Keďže počas poskytovanie technických služieb spoločnosťou
Novell môže dôjsť k zmene alebo poškodeniu súborov, súhlasíte, že podniknete príslušné opatrenia na izolovanie a zálohovanie svojich
systémov.



TENTO  SOFTVÉR  NIE  JE  NAVRHNUTÝ,  VYRÁBANÝ  ANI  URČENÝ  NA POUŽITIE  ALEBO  DISTRIBÚCIU  S ONLINE  RIADIACIM
VYBAVENÍM PRE NEBEZPEČNÉ PROSTREDIA VYŽADUJÚCE BEZCHYBNÚ PREVÁDZKU, AKO SÚ PREVÁDZKY S NUKLEÁRNYMI
ZARIADENIAMI,  RIADENIE  LETECKEJ  PREVÁDZKY,  KOMUNIKAČNÉ  A KONTROLNÉ  SYSTÉMY,  ZARIADENIA  PRE  PODPORU
DÔLEŽITÝCH  ŽIVOTNÝCH  FUNKCIÍ  ALEBO  SYSTÉMY  ZBRANÍ,  A PRE  INÉ  POUŽITIE,  U KTORÉHO  BY  PRÍPADNÉ  ZLYHANIE
SOFTVÉRU MOHLO PRIAMO VIESŤ K SMRTI, ZRANENIU ALEBO ŤAŽKÉMU POŠKODENIU ZDRAVIA OSÔB, PRÍPADNE K FYZICKÝM
ŠKODÁM ČI POŠKODENIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

TENTO  SOFTVÉR  JE KOMPATIBILNÝ  LEN  S NIEKTORÝMI  POČÍTAČMI  A OPERAČNÝMI  SYSTÉMAMI.  NA SOFTVÉR  NIE  JE
POSKYTOVANÁ  ZÁRUKA V  SÚVISLOSTI  NEKOMPATIBILNÝMI  SYSTÉMAMI.  Ak  sa  chcete  informovať  o kompatibilite,  obráťte  sa
telefonicky na spoločnosť Novell alebo svojho predajcu.

Produkty iných výrobcov. Softvér môže obsahovať alebo sa môže dodávať spolu s hardvérom, iným softvérom alebo službami, na ktoré sa
poskytuje licencia alebo ktoré sa predávajú od iného subjektu než od spoločnosti Novell. SPOLOČNOSŤ NOVELL NERUČÍ ZA PRODUKTY
ANI  SLUŽBY INÝCH VÝROBCOV.  AKÝKOĽVEK TAKÝTO PRODUKT ALEBO SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK,  AKO SÚ“.  ZÁRUČNÝ
SERVIS,  AK  SA POSKYTUJE,  ZABEZPEČUJE  POSKYTOVATEĽ  LICENCIE  NA PRODUKT  V SÚLADE  S PRÍSLUŠNOU  ZÁRUKOU
PRÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATEĽA.

AK NIE JE ZÁKONOM STANOVENÉ INAK, SPOLOČNOSŤ  NOVELL SA ZRIEKA A VYLUČUJE AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
VRÁTANE  ZÁRUK  TÝKAJÚCICH  SA  OBCHODOVATEĽNOSTI,  VHODNOSTI  NA  DANÝ  ÚČEL,  PRÁVNEHO  TITULU  ALEBO
NEDODRŽANIA ZMLUVY.  SPOLOČNOSŤ  NOVELL NEPREBERÁ  ŽIADNU  ZÁRUKU,  REPREZENTÁCIU  ANI  ZÁVÄZOK  VÝSLOVNE
NEUVEDENÝ  V TEJTO  OBMEDZENEJ  ZÁRUKE.  SPOLOČNOSŤ  NOVELL NEZARUČUJE,  ŽE  TENTO  SOFTVÉR  ALEBO  SLUŽBY
SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY ANI ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠENÁ. Niektoré jurisdikcie neumožňujú
zrieknutie sa určitých záruk alebo ich obmedzenia, preto je možné, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa na vás nevzťahujú. Táto
obmedzená záruka vám priznáva špecifické práva. Okrem nich môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu alebo právneho
poriadku.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Následné  straty.  SPOLOČNOSŤ  NOVELL ANI  ŽIADNY Z JEJ  POSKYTOVATEĽOV  LICENCIÍ,  DCÉRSKYCH  SPOLOČNOSTÍ  ALEBO
ZAMESTNANCOV NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÚKOĽVEK ZVLÁŠTNU, NÁHODNÚ, NÁSLEDNÚ, NEPRIAMU,
ÚMYSELNÚ,  EKONOMICKÚ  ALEBO  TRESTNÚ  ŠKODU  SPÔSOBENÚ  POUŽÍVANÍM  ALEBO  NEMOŽNOSŤOU  POUŽÍVAŤ  TENTO
SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, STRATY ZISKU, ŠKODY PRI OBCHODOVANÍ ALEBO STRATY ÚDAJOV,
A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLI NA TÚTO MOŽNOSŤ VZNIKU ŠKÔD UPOZORNENÍ.
Priame škody. SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI NOVELL ZA PRIAME ŠKODY NA MAJETKU ALEBO VO VZŤAHU K OSOBE
(BUĎ V JEDNOM PRÍPADE, ALEBO V SÉRII PRÍPADOV) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE 1,25 NÁSOBOK SUMY ZAPLATENEJ
ZA SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY, KTORÝCH SA TÁTO POŽIADAVKA TÝKA (ALEBO 50 USD, AK STE SOFTVÉR ZÍSKALI ZADARMO).
Vyššie  uvedené  vylúčenia  a obmedzenia  sa nevzťahujú  na nároky  súvisiace  s úmrtím  alebo  zranením  osôb.  V jurisdikciách,  ktoré
neumožňujú  vylúčenie  alebo  obmedzenie  nároku,  bude  zodpovednosť  spoločnosti  Novell  obmedzená  alebo  vylúčená  v maximálnom
povolenom rozsahu.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Lehota.  Táto  Zmluva  vstupuje do platnosti  dňom  legálneho  získania  Softvéru  a bude  automaticky  ukončená  porušením  akejkoľvek
podmienky. Ak vám je Softvér poskytnutý na základe predplatenia, právo vlastniť alebo používať Softvér končí uplynutím príslušnej doby
predplatenia.  
Po skončení platnosti tejto Zmluvy alebo po uplynutí príslušnej doby predplatenia musíte zničiť originál a všetky kópie Softvéru alebo ich
vrátiť spoločnosti Novell a odstrániť Softvér zo svojich systémov.
Overenie. Spoločnosť Novell má právo overovať dodržovanie tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že: uchováte záznamy týkajúce sa softvérových
produktov, ktoré ste nainštalovali, skopírovali alebo používali; na požiadanie poskytnete spoločnosti Novell písomné osvedčenie o používaní;
umožníte zástupcovi spoločnosti  Novell  vykonať  počas bežného pracovného času kontrolu vašich počítačov a záznamov, či  dodržujete
podmienky  tejto  Zmluvy.  Pri  tejto  kontrole  budete  plne  spolupracovať  a  poskytnete  akúkoľvek  potrebnú  pomoc  a  prístup  k  všetkým
záznamom a počítačom. Ak sa pri  kontrole  zistí,  že máte  alebo používate,  prípadne ste  niekedy mali  alebo používali,  nelicencovanú
inštaláciu softvéru, musíte okamžite získať dostatočný počet licencií na odstránenie nedostatkov. Ak sa zistí závažný nedostatok licencií (5
% alebo viac), musíte spoločnosti Novell uhradiť náklady vzniknuté pri kontrole a do 30 dní získať ďalšie potrebné licencie, a to bez nároku
na akúkoľvek zľavu.
Testy výkonnosti. Obmedzenia týkajúce sa testov výkonnosti sa na vás vzťahujú v prípade, že ste softvérový vývojár alebo poskytovateľ
licencie, alebo ak uskutočňujete testovanie Softvéru podľa pokynov alebo v mene softvérového vývojára alebo poskytovateľa licencie. Bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novell, ktorý spoločnosť bezdôvodne neodmieta, nesmiete zverejňovať ani poskytovať
tretej strane výsledky akéhokoľvek testu výkonnosti Softvéru. Ak ste poskytovateľ licencie na produkt, ktorý funguje na podobnom princípe
alebo je konkurentom Softvéru (ďalej len „Podobné produkty“), alebo ak pôsobíte v mene takéhoto poskytovateľa licencie a zverejníte alebo
poskytnete testy  výkonnosti  Softvéru  v rozpore  s týmto obmedzením,  potom aj  napriek  akémukoľvek rozporu  s licenčnou zmluvou pre
koncového používateľa Podobného produktu a okrem ďalších náhrad, ktoré si spoločnosť Novell môže uplatňovať, spoločnosť Novell bude
mať právo vykonať testy výkonnosti Podobných produktov, zverejniť a poskytnúť  tieto informácie o testovaní a vy týmto prehlasujete, že
máte oprávnenie takéto právo spoločnosti Novell poskytnúť.
Otvorený zdrojový kód. Žiadna časť tejto Zmluvy neobmedzuje ani iným spôsobom nepostihuje žiadne právo, ktoré máte, ani podmienky,
ktoré sa vás týkajú, na základe akejkoľvek platnej licencie na otvorený zdrojový kód, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek otvorený zdrojový kód,
ktorý je súčasťou Softvéru.
Prevod. Táto Zmluva nesmie byť prevedená ani postúpená bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novell.
Vymedzenie jurisdikcie. Táto Zmluva sa riadi zákonmi štátu Utah, USA. Všetky právne akty vzťahujúce sa k tejto zmluve môžu riešiť len súdy
podľa príslušnej jurisdikcie štátu Utah. Ak však krajina vášho hlavného sídla je členským štátom Európskej únie alebo Európskej dohody
o voľnom obchode, riadi sa táto Zmluva zákonmi tejto krajiny a všetky právne úkony môžu riešiť  len súdy s príslušnou jurisdikciou tejto
krajiny.
Úplnosť  zmluvy.  Táto Zmluva predstavuje plné porozumenie a dohodu medzi  vami  a spoločnosťou Novell  a  môže byť  doplnená alebo



zmenená  iba  písomnou  zmluvou  medzi  Vami  a oprávneným  predstaviteľom spoločnosti  Novell.  ŽIADNY POSKYTOVATEĽ  LICENCIE,
DISTRIBÚTOR, PREDAJCA, MALOOBCHODNÍK, OBCHODNÝ ZÁSTUPCA ANI ZAMESTNANEC NIE JE OPRÁVNENÝ MENIŤ  TÚTO
ZMLUVU ANI VYDÁVAŤ AKÉKOĽVEK VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ OD PODMIENOK TEJTO ZMLUVY ALEBO
ICH DOPĹŇAJÚ.
Zrieknutie sa práv. Akékoľvek zrieknutie sa práv v rámci Zmluvy je platné len v písomnej forme s podpisom oprávneného zástupcu zmluvnej
strany. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo súčasného práva vyplývajúceho z porušenia alebo nedodržania Zmluvy
nebude považované za zrieknutie sa akéhokoľvek budúceho práva plynúceho zo Zmluvy.
Oddeliteľnosť.  Ak  sa  stane  akékoľvek  ustanovenie  tejto  Zmluvy  neplatným  alebo  neúčinným,  bude  toto  ustanovenie  interpretované,
obmedzené, upravené alebo v prípade potreby i zrušené v nevyhnutnom rozsahu, aby sa zabránilo neplatnosti alebo neúčinnosti Zmluvy.
Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Dodržanie vývozných noriem. Akýkoľvek produkt alebo technická informácia poskytnutá na základe tejto zmluvy môže podliehať vývozným
opatreniam  USA alebo  obchodným  zákonom  iných  krajín.  Zmluvné  strany  súhlasia  s  dodržaním  všetkých  vývozných  opatrení  a so
zaobstaraním  akejkoľvek  požadovanej  licencie  alebo  klasifikácie  za  účelom  vývozu,  opätovného  vývozu  alebo  dovozu  dodávaných
produktov. Zmluvné strany súhlasia, že nebudú vyvážať ani opätovne vyvážať produkty do organizačných jednotiek nachádzajúcich sa na
aktuálnych zoznamoch USA, ktoré sa týkajú zákazu vývozu, alebo do krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo do teroristických krajín, ako
je to uvedené vo vývozných zákonoch USA. Zmluvné strany nepoužijú dodávané produkty na účely zakázanej jadrovej, raketovej, chemickej
alebo biologickej výzbroje a použitia. Pred vývozom produktov spoločnosti Novell z USA navštívte stránku Úradu priemyslu a bezpečnosti na
adrese www.bis.doc.gov. Ďalšie informácie o vývoze softvéru spoločnosti Novell nájdete na stránke http://www.novell.com/company/legal/.
Spoločnosť Novell vám na požiadanie poskytne konkrétne informácie týkajúce sa príslušných obmedzení. Spoločnosť Novell však nepreberá
žiadnu zodpovednosť za neúspech pri získaní akéhokoľvek potrebného vývozného povolenia.
Práva  vyhradené  vláde  USA.  Používanie, kopírovanie  alebo  predávanie  informácií  vládou  USA  podlieha  obmedzeniam  uvedeným
v zákonoch  FAR 52 227-14  (jún 1987)  obmena III  (jún  1987),  FAR 52.227-19  (júl 1987)  alebo  DFARS 252.227-7013 (b)  (3)
(november 1995), prípadne v následných uplatniteľných klauzuliach.  Dodávateľ (výrobca) je Novell, Inc., 1800 South Novell Place, Provo,
Utah 84606.
Iné. Uplatnenie Konvencie OSN o kontraktoch pre medzinárodný predaj tovaru je výslovne vylúčené.
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