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SPORAZUM MED PTC IN KUPCEM 

PRIČUJOČI SPORAZUM MED PTC IN KUPCEM (»SPORAZUM«) JE PRAVNI SPORAZUM MED POSAMEZNIKOM, ALI PODJETJEM, 

ALI KATERO KOLI DRUGO ORGANIZACIJO, V IMENU KATERE TA POSAMEZNIK SPREJME POGOJE TEGA SPORAZUMA, KO BODISI 

(A) KLIKNE NA SPODNJO TIPKO »SPREJMEM« ALI (B) NAMESTI, DOSTOPA ALI UPORABLJA KATERO KOLI PROGRAMSKO 

OPREMO ALI DOKUMENTACIJO PTC (»KUPEC«) IN PTC INC., ALI V PRIMERU, DA JE NAKUP OPRAVIL V DRŽAVI, NAVEDENI V 

SEZNAMU A K TEMU SPORAZUMU, PODRUŽNICI PTC INC, NAVEDENI V SEZNAMU A (V NADALJEVANJU KOT »PTC«).  

PROSIMO VAS, DA POZORNO PREBERETE POGOJE TEGA SPORAZUMA, PREDEN TA SPORAZUM SPREJMETE. S PRITISKOM NA 

SPODNJO TIPKO »SPREJMEM« ALI Z NALAGANJEM, DOSTOPANJEM ALI UPORABO KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME ALI 

IZDELKOV ALI DOKUMENTACIJE PTC, SE KUPEC STRINJA, DA GA TA SPORAZUM ZAVEZUJE, IN IZKAZUJE, DA JE ZA TA POSTOPEK 

POOBLAŠČEN.  

V KOLIKOR SE NE STRINJATE Z VSEMI POGOJI TEGA SPORAZUMA, ALI V KOLIKOR NISTE POOBLAŠČENI, DA PODJETJE ALI 

KATERO KOLI DRUGO ORGANIZACIJO, V IMENU KATERE TA SPORAZUM SPREJEMATE K SLEDNJEMU TUDI ZAVEŽETE, 

PRITISNITE NA TIPKO »ODKLANJAM« IN VRNITE PTC PROGRAMSKO OPREMO IN IZDELKE PO DOKUMENTACIJI, PRILOŽENE 

SKUPAJ S TEM SPORAZUMOM, V SKLADU Z NAVODILI, KI SO VAM NA VOLJO OB PRITISKU NA TIPKO »ODKLANJAM«. 

OPOZARJAMO VAS, DA BOSTEV PRIMERU, DA NE IZPOLNITE NAVODIL V ZA TO DOLOČENEM ČASOVNEM OBDOBJU, IZGUBILI 

TUDI VSE PRAVICE, KI BI JIH SICER LAHKO IMELI ZA POVRAČILO MOREBITNIH ŽE OPRAVLJENIH PLAČIL.   

LICENČNI IZDELKI LAHKO VSEBUJEJO TEHNOLOGIJO ZA UPRAVLJANJE Z LICENCAMI IN PREPREČEVANJE NEDOVOLJENE 

UPORABE. PRI AKTIVIRANJU, NALAGANJU ALI PRVI UPORABI LICENČNIH IZDELKOV S STRANI UPORABNIKA LICENCE, KAKOR 

TUDI V PRIMERU OBČASNEGA UPRAVLJANJA Z LICENCAMI IN IZPOPOLNITVE IZDELKOV, SE LAHKO INFORMACIJE O UPORABI 

PROGRAMOV IN RAČUNALNIKA POSREDUJEJO V PTC. PODROBNOSTI O INFORMACIJAH, POSREDOVANIH V PTC S STRANI 

LICENČNIH IZDELKOV, LAHKO NAJDETE NA https://www.ptc.com/en/documents/policies. ČE KUPEC LICENČNEGA IZDELKA NI 

PREJEL NEPOSREDNO OD PTC, ALI NJEGOVEGA POOBLAŠČENEGA DISTRIBUTERJA, ALI PREPRODAJALCA, ALI V SPLETNI 

TRGOVINI PTC (WWW.PTC.COM), KUPEC UPORABLJA NEZAKONITO PRIDOBLJENO NEDOVOLJENO RAZLIČICO ZADEVNEGA 

LICENČNEGA IZDELKA. PTC NEDOVOLJENO RAZMNOŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME OBRAVNAVA KOT KAZNIVO DEJANJE 

PIRATSTVA TER TISTE, KI PRI TAKŠNIH DEJAVNOSTIH SODELUJEJO, PREGANJA (TAKO CIVILNOPRAVNO KOT TUDI 

KAZENSKOPRAVNO). KOT DEL TEH PRIZADEVANJ PTC UPORABLJA TEHNOLOGIJE ZA SPREMLJANJE IN PREGLEDOVANJE 

PODATKOV Z NAMENOM PRIDOBITI IN POSREDOVATI PTC PODATKE O UPORABNIKIH NEZAKONITIH KOPIJ LICENČNIH 

IZDELKOV O TEM, ALI STRANKA UPORABLJA NEZAKONITO KOPIJO PROGRAMSKE OPREME, ALI JO JE PRENEHALA UPORABLJATI 

IN ALI SE JE OBRNILA NA PTC ZA PRIDOBITEV ZAKONITE LICENČNE KOPIJE. KUPEC SE Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME 

ZAVEDA, DA PCT ZBIRA, UPORABLJA IN POSREDUJE INFORMACIJE O UPORABI LICENČNIH IZDELKOV, VKLJUČNO Z 

INFORMACIJAMI, KI SO LAHKO TUDI OSEBNE NARAVE, ZA NAMEN IDENTIFICIRANJA UPORABNIKOV NEZAKONITIH KOPIJ 

NJEGOVE PROGRAMSKE OPREME.  

ZARADI LAŽJEGA UGOTAVLJANJA PREFERENC UPORABNIKOV PROGRAMSKE OPREME PTC, PTC UPORABLJA TEHNOLOGIJE ZA 

SPREMLJANJE PODATKOV ZA PRIDOBIVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV O UPORABI SISTEMA IN NJEGOVEGA UČINKA, 

KAKOR TUDI ZA ZBIRANJE PODATKOV O UPORABNIKIH IN UPORABI MERITEV ZA UPORABNIKE PROGRAMSKE OPREME PTC. 

TAKO PRIDOBLJENE PODATKE UPORABLJA LE ZNOTRAJ PTC, TER JIH DELI LE S PODRUŽNICAMI IN POSLOVNIMI PARTNERJI, 

TAKO V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, KOT TUDI DRUGOD PO SVETU, IN SICER V TEHNIČNE IN TRŽNE NAMENE, PRI ČEMER 

NAREDI VSE POTREBNO, DA VSE PODATKE, PRIDOBLJENE PO TEJ POTI, TUDI USTREZNO ZAŠČITI. POSLOVNE LICENCE PTC 

OMOGOČAJO UPORABNIKOM, DA SE ODLOČIJO PROTI TOVRSTNEMU ZBIRANJU PODATKOV. ŠTUDENTSKE/IZOBRAŽEVALNE 

RAZLIČICE ZBIRAJO LE PODATKE O UPORABI SISTEMA IN NJEGOVEM UČINKU.  

SPRIČO DEJSTVA, DA JE PTC GLOBALNO PODJTEJE, SE INFORMACIJE O UPORABI PROGRAMSKE OPREME PTC, OBISKU SPLETNE 

STRANI PTC ALI KOMUNICIRANJU S PTC PO ELEKTRONSKI POŠTI, OBDELUJEJO TUDI IZVEN DOMICILNIH DRŽAV KUPCEV, SAJ 

LAHKO RAZLIČNE OBLIKE KOMUNIKACIJE OMOGOČIJO PRENOS TAKŠNIH INFORMACIJ TUDI PREKO MEDNARODNIH MEJA. 

VEČ PODROBNOSTI O TEM V PODPOGLAVJU 10.8.  

V PRIMERU, DA SE KUPEC ODLOČI ZA ZBIRANJE DOLOČENIH OSEBNIH PODATKOV, KAR MU OMOGOČA POSLOVNA RAZLIČICA  

PROGRAMSKE OPREME PTC, PRIVOLI V ZBIRANJE, UPORABO IN PRENOS SVOJIH OSEBNIH PODATKOV V SKLADU S POLITIKO 

ZASEBNOSTI PTC.  

POGOJI, OZNAČENI Z VELIKO ZAČETNICO, KI NISO DOLOČENI V SPODNJEM BESEDILU, SO DOLOČENI V SEZNAMU B NA KONCU 

TEGA SPORAZUMA. 

https://www.ptc.com/en/documents/policies
https://www.ptc.com/en/documents/policies
http://www.ptc.com/
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V SEZNAMU A, PRILOŽENEMU K TEMU SPORAZUMU, SO NAVEDENI DODATNI (ALI ALTERNATIVNI) POGOJI, KI VELJAJO V 

DOLOČENIH DRUGIH GEOGRAFSKIH OKOLJIH.  

1. Naročila in plačila  

1.1. Kupec lahko naroči Licenčne izdelke in/ali Podporne storitve tako, da PTC (neposredno ali preko Preprodajalca) 

predloži izpolnjeno Ponudbo in naročilo v takšni obliki, ki jo zahteva PTC. Vsako naročilo Licenčnih izdelkov, ki ga 

sprejme PTC, se bo štelo za ločeno od katerega koli naročila Podpornih storitev. KUPEC NE MORE ODPOVEDATI 

NAROČILA PO TEM, KO GA PTC SPREJME. Razen spremljajočih obrazcev in originalnih dokumentov, ki služijo naročilu 

Licenčnih izdelkov, in/ali Podpornih storitev, drugi pogoji katerih koli drugih nakupov Kupca ne spreminjajo tega 

Sporazuma ali postanejo zavezujoči za PTC. 

1.2. Kupec je dolžan plačati veljavne pristojbine za naročene Licenčne izdelke in/ali Podporne storitve. Vse pristojbine 

in druge dajatve, ki zapadejo v plačilo po tem Sporazumu, morajo biti plačane v celoti v tridesetih (30) dneh od 

datuma izdaje računa ali pozneje, če je to navedeno na računu. Kupec krije vse davke, ki se nanašajo na prodajo, 

uporabo, DDV, prenos in druge dajatve, ki mu jih v zvezi z Licencami ali Podpornimi storitvami, podeljenimi po tem 

Sporazumu, naloži kateri koli zvezni, državni, občinski ali drugi vladni organ, razen davkov, ki se nanašajo na neto 

dohodek PTC. Kupec je dolžan plačati 1,5 % mesečne obresti (ali v primeru manjših obresti, najvišje zakonsko 

predpisane obresti) na vse zapadle zneske po tem Sporazumu, ki jih ne plača v tridesetih (30) dneh po njihovi 

zapadlosti; obresti začnejo teči na dan zapadlosti. Kupec je dolžan plačati PTC razumne odvetniške pristojbine in 

stroške, ki jih ta utrpi zaradi zapadlih plačil, in/ali v primeru kakršnih koli sporov, v zvezi z ali v povezavi z Licenčnimi 

izdelki in/ali tem Sporazumom, v katerih Kupec ne uspe v celoti. 

 

2.  Licenca 

 

2.1. Podelitev licence. Po tem, ko PTC sprejme naročilo za Licenčne izdelke, PTC podeli Kupcu Licenco za namestitev in 

uporabo Licenčnih izdelkov, navedenih v Ponudbi v obdobju veljave Licence, izključno za notranje poslovne namene 

Kupca in izključno v skladu s tem Sporazumom in veljavnimi omejitvami uporabe in vrste licenc, navedenimi v 

Ponudbi in Dokumentu osnove licenciranja (angl. Licencing Basic Document, ki se nahaja na spletni strani 

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements). Ne glede na zgoraj navedeno pa, v primeru, da PTC Kupcu 

dostavi Licenčni izdelek le za namene »evaluacije« ali »preizkušanja«, PTC takšen Licenčni izdelek Kupcu namesto 

za namestitev in uporabo, dobavi izključno za namene evaluacije. Zato Kupec soglaša, da takega Licenčnega izdelka 

ne bo uporabljal v kakršne koli druge komercialne ali proizvodne namene. Prav tako pa, če mu PTC Licenčni izdelek 

proda zgolj v »demonstracijske in preizkusne«, ali v »neproizvodne« ali podobne namene, Kupec takega Licenčnega 

izdelka ne sme uporabljati v proizvodnem okolju. 

2.2. Imenovana država/omrežni strežniki. Razen v primeru Globalnih ali Omejenih globalnih licenc, lahko Kupec namesti 

in uporablja Licenčne izdelke na ustreznem Imenovanem omrežnem strežniku v ustrezni Imenovani državi. Kupec 

lahko od časa do časa spreminja Imenovani omrežni strežnik in/ali Imenovano državo, v kateri poskusi namestiti ali 

uporabljati Licenčni izdelek, pod pogojem, da pri vsakem od teh primerov (i) predhodno obvesti PTC o kateri koli 

tovrstni spremembi, pri čemer je (ii) pri selitvi Licenčnih izdelkov v drugo Imenovano državo Kupec dolžan poravnati 

temu ustrezno povišane ali Dodatne pristojbine.    

2.3. Dodatne omejitve uporabe. Kupec ne sme dovoliti katerim koli osebam, ki nimajo Dovoljenja za uporabo, da 

dostopajo ali uporabljajo Licenčne izdelke. Kot je določeno v pogojih za Podelitev licence v odstavku 2.1., Kupec ne 

sme dovoliti kateri(m)koli tretji(m) osebi(am),da: 

(i) spremeni(jo) ali ustvari(jo) kakršno koli avtorsko delo v predelani obliki katerega koli dela Licenčnih izdelkov;  

(ii) odda(jo) Licenčne izdelke v najem ali zakup ali v posojilo; 

(iii) uporabi(jo) Licenčne izdelke, ali privoli(jo) v njihovo uporabo, za usposabljanje tretjih oseb, za izvajanje 

storitev implementacije programske opreme ali svetovalnih storitev za katerekoli tretje osebe, ali za 

uporabo poslovnega časovnega zakupa ali nudenja poslovne pisarne;  

(iv) razstavi(jo), razgradi(jo) ali izvede(jo) obratni inženiring Licenčnih izdelkov ali oblike zapisa datotek Licenčnih 

izdelkov ali kako drugače poskusi(jo) pridobiti dostop do izvornih kod ali oblike zapisa datotek Licenčnih 

izdelkov, razen če je to izrecno dovoljeno v Seznamu A, če se ta uporablja; 

(v) proda(jo), podeli(jo) licenco ali podlicenco, posodi(jo), dodeli(jo) ali kako drugače prenese(jo) (bodisi s 

prodajo, souporabo, darovanjem, zakonito dodelitvijo, ali kako drugače) Licenčni izdelek na katero koli 

tretjo osebo, ali njegovo kopijo, ali katero koli drugo Licenco ali katere koli druge pravice zanjo, v celoti ali 

delno, ne da bi za to vsakič sproti od PTC pridobil (-i) predhodno pisno soglasje, razen kadar je kar koli od 

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements
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zgoraj navedenega izrecno odobreno v Ponudbi in/ali v Dokumentu osnove licenciranja (angl. Licencing 

Basic Document, ki se nahaja na spletni strani https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements);  

(vi) spremeni(jo), odstrani(jo) ali prikrije(jo) katere koli avtorske pravice, poslovne skrivnosti, patente, blagovne 

znamke, logotipe, lastniška in/ali katera koli druga pravna obvestila o ali v katerih koli kopijah Licenčnih 

izdelkov; ter  

(vii) kopira(jo) ali kako drugače reproducira(jo) Licenčne izdelke v celoti ali delno, razen v primerih (a), kadar je 

to potrebno za njihovo namestitev v spomin računalnika za overovitev Licenčnih izdelkov v skladu z 

določbami Poglavja 2, in/ali (b) za ustvarjanje razumnega števila kopij izključno za namene varnostnega 

kopiranja (pod pogojem, da so katere koli dovoljene kopije v lasti PTC in da je Kupec od tedaj dolžan 

reproducirati vse avtorske pravice, poslovne skrivnosti, patente, blagovne znamke, logotipe, lastniška in/ali 

katerakoli druga pravna obvestila, vsebovana v izvirnih kopijah Licenčnega izdelka, pridobljenega od PTC).  

2.4. Omejitev glede Lokacije namestitve. Razen v primeru »Globalnih« licenc (kar je razvidno iz naziva izdelka), je 

uporaba vseh izdelkov podjetja PTC omejena, saj je mogoče le-te namestiti le v Imenovani državi. Kadar želi Kupec 

spremeniti Državo namestitve, je o tem dolžan obvestiti PTC in, v primeru višjih cenikov v predlagani državi, 

poravnati ustrezne Dodatne pristojbine, nastale zavoljo teh razlik. 

2.5. Omejitve glede Lokacije uporabnika (Sočasnih uporabniških izdelkov). Razen v primeru »Globalnih« in »Omejenih 

globalnih« licenc, izdelke  PTC, ki so licencirani za Sočasno uporabo, lahko uporabljajo le osebe, ki se fizično nahajajo 

v državi, v kateri so izdelki nameščeni, in vsi sestavni deli programske opreme, ki so dobavljeni kot del tega izdelka 

(na primer koda odjemalca in licenčnega omrežnega strežnika), se lahko namestijo le v Imenovani državi. Vendar, v 

primeru, ko oseba, ki se sicer običajno nahaja v tej državi, odpotuje v tujino, lahko rezervira licenco za omejeno 

časovno obdobje (za večino izdelkov za dva tedna), v katerem takšna Licenca ni na voljo na omrežju Kupca. 

Uporabniki, ki niso zaposleni pri Kupcu, lahko uporabljajo izdelke PTC, licencirane za Sočasno uporabo le, kadar se 

fizično nahajajo na lokaciji Kupca. OMEJITVE V TEM PODPOGLAVJU VELJAJO LE ZA SOČASNE UPORABNIŠKE 

IZDELKE IN NE ZA IZDELKE PTC, LICENCIRANE NA DRUGAČNI OSNOVI OD SOČASNE UPORABE.  

2.6.  Globalne/Omejene globalne licence. »Globalna« licenca dopušča Kupcu, da namesti, upravlja in uporablja takšen 

Licenčni izdelek na kateri(h) koli lokacijah Kupca po vsem svetu, ne glede na morebitne omejitve v Licenčnem 

sporazumu, ki se nanašajo na omejeno uporabo Licenčnih izdelkov v državi namestitve, vendar v skladu z vsemi 

veljavnimi izvoznimi zakoni in predpisi. »Omejena globalna« licenca dopušča Kupcu, da namesti, dostopa in 

uporablja takšen Licenčni izdelek na kateri(h) koli lokacijah Kupca, ki so v Imenovani državi in/ali v kateri koli 

Upravičeni državi«, ne glede na morebitne omejitve v Licenčni pogodbi, ki se nanašajo na omejeno uporabo 

Licenčnih izdelkov v državi namestitve. Pod »Upravičenimi državami« se razumejo Kitajska, Indija, Rusija, Češka 

Republika, Poljska, Madžarska, Malezija, Južna Afrika, Izrael, Mehika, Brazilija, Argentina in Romunija.  

2.7. Sestavni deli tretjih oseb in Paketi izdelkov tretjih oseb. Nekateri Licenčni izdelki lahko vsebujejo vgrajene dele 

programske opreme tretjih oseb, za katere veljajo dodatni pogoji. Trenutni dodatni pogoji so določeni v Seznamu 

pogojev tretjih oseb, ki je na voljo na spletni strani skupaj z Licenčnimi dokumenti.  

2.8. Dodatna(e) omejit(e)v(e). Dodatne posebne določbe za izdelke in veljavni pogoji za sestavne dele tretjih oseb, ki so 

vgrajeni v ali z Licenčnimi izdelki, lahko veljajo za določene Licenčne izdelke, kot je določeno v Dokumentu osnove 

licenciranja (angl. Licencing Basic Document, ki se nahaja na spletni strani 

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements). 

 

3. Podporne storitve (Vzdrževanje)  

 

3.1. Načrt Podpornih storitev; Stopnje Podpornih storitev. Po tem ko PTC sprejme naročilo Kupca za naročniško Licenco 

ali za Podporne storitve, ki se nanašajo na Licenčne izdelke, PTC in/ali njegovi pooblaščeni podizvajalci, Kupcu 

zagotovijo Podporne storitve za časovno obdobje dvanajstih (12) mesecev ali za kakšno drugo časovno obdobje, 

navedeno v naročilu Kupca, ki ga je prejel PTC (»Načrt Podpornih storitev«). Če Kupec kadarkoli prekine Podporne 

storitve za stalne licence, nima pravice do ponovnega aktiviranja Podpornih storitev. V takšnem primeru lahko 

Kupec Licenčne izdelke uporablja bodisi brez Podpornih storitev, ali pa kupi nove naročniške licence. Takratna 

ponudba stopenj Podpornih storitev in pogoji zanje so na voljo na: 

https://www.ptc.com/en/documents/legal/agreements/support-documents.  

3.2. Če Kupec izbere Podporne storitve za določen Licenčni izdelek, morajo imeti vse licence Kupca za takšen Licenčni 

izdelek Podporne storitve (to pomeni, da delna naročila Podpornih storitev ali delne obnovitve le teh niso 

dovoljene).  

 

4. Skladnosti s predpisi 

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements
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4.1. Ocene uporabe licenc. Kupec soglaša, da lahko PTC izvaja ocene njegove uporabe Licenčnih izdelkov zaradi 

zagotavljanja ravnanja Kupca skladno s pogoji tega Sporazuma. Kupec soglaša, da bo PTC zagotovil dostop do 

njegovih naprav in računalniških sistemov, kakor tudi sodelovanje njegovih zaposlenih in svetovalcev, v skladu z 

razumnimi zahtevami PTC, da lahko izvede omenjene ocene, vse to med običajnim delovnim časom in po 

predhodnem obvestilu, ki ga PTC pošlje Kupcu v razumnem roku pred tem. 

4.2. Poročila. Kupec soglaša, da bo PTC po njegovi predhodni pisni zahtevi, pripravil poročilo o namestitvi in/ali uporabi 

Licenčnih izdelkov ( v primeru, da gre za Registrirane uporabniške izdelke, kot je določeno v Dokumentu osnove 

licenciranja (angl. Licencing Basic Document, ki se nahaja na spletni strani 

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements ), mora to poročilo vsebovati seznam vseh posameznikov, 

ki jim je Kupec izdal geslo ali drugo edinstveno oznako, ki jim omogoča uporabo Registriranega uporabniškega 

izdelka). Točnost vsakega takega poročila mora potrditi pooblaščeni zastopnik Kupca v desetih (10) delovnih dneh 

po prejemu pisne zahteve PTC. Za vsako obdobje, v katerem Kupec ob uporabi Licenčnih izdelkov prekorači število 

in/ali obseg Licenc, ki so v veljavi v takem obdobju, za te Licenčne izdelke, Kupec plača PTC za vsako tako presežno 

uporabo, vključno z veljavno licenco in pristojbinami za Podporne storitve in brez omejitve drugih pravic ali pravnih 

sredstev, do katerih je upravičen; neplačilo Kupca je razlog za prenehanje v skladu z določili Podpoglavja 9.1. tega 

Sporazuma.  

 

5.  Intelektualna lastnina 

 

PTC in njegovi dajalci licence so edini lastniki Licenčnih izdelkov in katerih koli kopij Licenčnih izdelkov ter vseh avtorskih 

pravic, poslovnih skrivnosti, patentov, blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne ali industrijske lastnine Licenčnih 

izdelkov. Vse kopije Licenčnih izdelkov, ki jih v kakršni koli obliki podeli PTC ali izdela Kupec, so last PTC, in za te kopije se šteje, 

da so dane v najem Kupcu za obdobje Trajanja Licence. Kupec potrjuje, da zaradi Licence, ki mu je bila podeljena po tem 

Sporazumu, ni upravičen do lastništva nad Licenčnimi izdelki ali katerimi koli njihovimi kopijami, marveč ima le pravico do 

njihove omejene uporabe v skladu z izrecnimi pogoji tega Sporazuma. Kupec nima pravice do izvornih kod Licenčnih izdelkov 

in Kupec soglaša, da ima le PTC pravico vzdrževati, izboljševati ali kako drugače spreminjati Licenčne izdelke. 

 

6. Jamstvo; Zavrnitev jamstev 

 

Glej Seznam A, v katerem je navedena spremenjena različica Poglavja 6 za Licenčne izdelke, ki so licencirani in se uporabljajo 

v Nemčiji, Avstriji in Švici.  

 

6.1. Jamstvo. PTC jamči Kupcu, da je pooblaščeno za podeljevanje Licenc. PTC nadalje jamči, da se na Licenčnih izdelkih 

v obdobju Trajanja jamstva ne bodo pojavile Napake. »Jamstveno obdobje« pomeni: (a) za trajne licence za 

programsko opremo obdobje devetdesetih (90) dni, ki se začne od dneva, ko PTC omogoči Kupcu ali pooblaščeni 

osebi Kupca dostop do Licenčnega izdelka; (b) za naročniške licence obdobje trajanja naročnine. PTC nima nobenih 

jamstvenih obveznosti v zvezi z (i) Napakami, ki jih je mogoče pripisati kakršnim koli spremembam ali prilagoditvam 

Licenčnih izdelkov, (ii) Licenčnimi izdelki, ki jih PTC Kupcu dobavi brezplačno, in/ali (iii) Paketi izdelkov tretjih oseb 

(kot je določeno v Seznamu pogojev tretjih oseb). Izdaja nove verzije programske opreme ne pomeni, da začne 

garancijski rok, ki je potekel, ponovno teči.  

6.2. Edini jamčevalni zahtevek Kupca: Vsa odgovornost PTC in njegovih dajalcev licence ter izključno pravno sredstvo 

Kupca za kakršno koli kršitev Jamstva PTC iz drugega stavka zgoraj navedenega Podpoglavja 6.1., je, da PTC po lastni 

presoji bodisi (a) zamenja Licenčni(e) izdel(e)k(e), ki vsebuje(jo) Napako, ali (b) po svojih najboljših močeh Napako 

odpravi. Obveznosti PTC, določene v predhodnem stavku, veljajo, če PTC prejme obvestilo o Napaki v Jamstvenem 

obdobju in mu Kupec posreduje takšne dodatne informacije o Napaki, kakršne PTC od njega razumno zahteva. Če 

PTC ne nadomesti veljavnih Licenčnih izdelkov in/ali ne odpravi Napake (bodisi tako, da Napako popravi, ponudi 

ustrezno rešitev, ali kako drugače) v razumnem roku po prejemu pisnega obvestila o Napaki in s tem povezanih 

informacij s strani Kupca, bo PTC po vrnitvi takih Licenčnih izdelkov in njihovih morebitnih kopij Kupcu povrnil bodisi 

pristojbine, ki jih je Kupec plačal za Licenčni(e) izdel(e)k(e), ki vsebuje(jo) Napako, bodisi vnaprej plačane pristojbine 

za preostanek naročniškega obdobja za Licenčni(e) izdel(e)k(e), ki vsebuje(jo) Napako, v vsakem primeru pa ob 

vrnitvi takih Licenčnih izdelkov in njihovih morebitnih kopij.  

6.3. Brez dodatnih jamstev. Nobena tretja oseba, vključno s katerim koli zaposlenim, partnerjem, distributerjem 

(vključno s katerim koli Preprodajalcem) ali zastopnikom PTC ali katerim koli od njegovih Preprodajalcev ali 

prodajnih zastopnikov, ni pooblaščena za podajanje kakršnih koli zagotovil, jamstev ali zavez, ki presegajo ali so 

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements
https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements
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drugačne od tistih, ki jih vsebuje ta Sporazum, v zvezi s katerimi koli Licenčnimi izdelki ali Podpornimi storitvami, 

razen tistih natančno določenih v pisnem sporazumu, ki ga v imenu Kupca podpiše pooblaščena uradna oseba, v 

imenu PTC pa njegov pooblaščeni pravni svetovalec. 

6.4. Zavrnitev jamstev. RAZEN KOT JE IZRECNO NAVEDENO V POGLAVJU 6, PTC ZAVRAČA (IN SE KUPEC ODPOVEDUJE) 

VSEM JAMSTVOM, BODISI DA SO IZRECNA ALI KONKLUDENTNA, PISNA ALI USTNA, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI O 

PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVI KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITVI IN/ALI 

KAKRŠNIM KOLI JAMSTVOM, DA BO KUPEC DOSEGEL KAKRŠNO KOLI POSEBNO DONOSNOST NALOŽBE. KUPEC JE 

IZKLJUČNO ODGOVOREN ZA VSE REZULTATE, PRIDOBLJENE Z UPORABO LICENČNIH IZDELKOV, VKLJUČNO Z 

USTREZNOSTJO NEODVISNEGA TESTIRANJA ZANESLJIVOSTI, VARNOSTI ALI NATANČNOSTI KATEREGA KOLI IZDELKA, 

IZDELANEGA Z UPORABO LICENČNIH IZDELKOV. PTC NE JAMČI, DA BODO LICENČNI IZDELKI DELOVALI ALI SE KAKO 

DRUGAČE UPORABLJALI NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK IN DA PRI TEM NE BODO POVZROČILI ŠKODE ALI MOTENJ 

V PODATKIH, RAČUNALNIKIH ALI OMREŽJIH KUPCA. BREZ OMEJITVE PREJ NAVEDENEGA, PTC NE ODGOVARJA ZA 

KAKRŠNE KOLI VARNOSTNE DOGODKE ALI IZGUBE PODATKOV, KI BI SE LAHKO PREPREČILI, ČE BI KUPEC UVEDEL 

VARNOSTNE REŠITVE, NAPRAVE ALI FUNKCIJE (VKLJUČNO Z RAZLIČNIMI »PROGRAMSKIMI POPRAVKI«, 

»POPRAVILI« IN »POSODOBITVAMI«) ZA LICENČNE IZDELKE, KI JIH JE PTC DAL NA RAZPOLAGO KUPCU. 

 

7. Odškodnina; Kršitev  

 

7.1. Obveznost povrnitve škode Kupcu. PTC na svoje stroške zagovarja vsako proti Kupcu vloženo tožbo, zasnovano na 

trditvi, da kateri koli od Licenčnih izdelkov krši patent, avtorske pravice ali blagovno znamko Združenih držav 

Amerike, Evropske Unije ali Japonske, ter po svoji presoji poravna vsako takšno tožbo ali plača kakršen koli znesek 

dosojen na podlagi pravnomočne sodbe, izdane proti Kupcu, pod pogojem, da: (a) Kupec nemudoma pisno obvesti 

PTC o vsaki taki tožbi; (b) ima PTC izključni nadzor nad zagovarjanjem vseh tožb v zvezi s takim zahtevkom in 

kakršnimi koli pogajanji za njegovo poravnavo ali sporazumno rešitev in krije vse morebitne in v zvezi s tem nastale 

stroške (razen v primerih veljavnosti ene ali več izjem, navedenih v Podpoglavju 7.3.); in (c) Kupec na stroške PTC v 

celoti sodeluje pri zagovoru, poravnavi ali sporazumni rešitvi takega zahtevka. To podpoglavje določa izključno 

odgovornost PTC in izključno pravno sredstvo Kupca za vse zahtevke, ki se nanašajo na kršitev pravic intelektualne 

lastnine. 

7.2. Pravica PTC do ukrepanja zaradi preprečitve tožbe. V primeru vložitve tožbe, opisane v Podpoglavju 7.1. tega 

Sporazuma, ali v primeru, če PTC meni, da do nje lahko pride, Kupec dovoli PTC, da po svoji presoji in na lastne 

stroške (a) za Kupca pridobi pravico do nadaljnje uporabe Licenčnega izdelka; (b) spremeni Licenčni izdelek tako, da 

ta več ne krši pravic, brez bistvenega oviranja njegove funkcionalnosti; ali (c) prekine veljavne Licence, sprejme 

vračilo veljavnih Licenčnih izdelkov in Kupcu zato odobri dobropis. V primeru Trajne licence bo ta dobropis enak 

licenčnini, ki jo je Kupec plačal za tak Licenčni izdelek, amortiziran po enakomerni, petletni osnovi. Za Licence, 

kupljene na podlagi Licenčnega ali Naročniškega sporazuma, je tak dobropis enak vnaprej plačanim licenčnim ali 

naročniškim pristojbinam za preostanek obdobja Trajanja Licence.  

7.3. Izključitev odgovornosti PTC. PTC nima nobene odgovornosti do Kupca, kot je to določeno v Podpoglavju 7.1. ali 

kako drugače, če kršitve ali zahtevki temeljijo na: (a) uporabi Licenčnega izdelka v kombinaciji z opremo ali 

programsko opremo, ki ni dobavljena po tem Sporazumu, pri kateri Licenčni izdelek sam po sebi ne krši pravic; (b) 

uporabi kakšne druge, razen trenutne, verzije Licenčnega(ih) izdelka(ov), ki je(so) na voljo Kupcu, ali (c) spremembi 

Licenčnega izdelka s strani kogar koli drugega, razen PTC ali njegovih zaposlenih ali zastopnikov. 

 

8. Omejitev odgovornost 

 

Glej Seznam A za spremenjeno različico tega Poglavja 8 za izdelke, ki so licencirani in se uporabljajo v Nemčiji, Avstriji in Švici.  

8.1. Določbe o jamstvih in odškodninah iz Poglavij 6. in 7. tega Sporazuma določajo celotno obveznost PTC, njegovih 

odvisnih družb in podružnic, kakor tudi vsakega od njegovih direktorjev, uradnih oseb, zaposlenih ali zastopnikov v 

zvezi z Licenčnimi izdelki ali Podpornimi storitvami, vključno (brez omejitev) s kakršno koli odgovornostjo za kršitev 

jamstva, ali za kršitev, ali domnevno kršitev patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk, poslovnih skrivnosti in 

drugih intelektualnih ali lastniških pravic s strani Licenčnih izdelkov ali z njihovo uporabo.  

8.2. RAZEN ODŠKODNINSKIH OBVEZNOSTI PTC, DOLOČENIH V ZGORNJEM PODPOGLAVJU 7.1., IN RAZEN ZAHTEVKOV IZ 

NASLOVA SMRTI ALI OSEBNIH POŠKODB, JE ODGOVORNOST PTC IN NJEGOVIH ODVISNIH DRUŽB, 

PREPRODAJALCEV, DISTRIBUTERJEV IN DAJALCEV LICENCE, KI IZHAJA IZ ALI SE NANAŠA NA VZPOSTAVITEV, 

LICENCO, DELOVANJE, UPORABO ALI DOBAVO LICENČNIH IZDELKOV ALI ZAGOTAVLJANJE PODPORNIH STORITEV ALI 

KAKO DRUGAČE POVEZANIH S TEM SPORAZUMOM, NA PODLAGI JAMSTVA, POGODBE, ODŠKODNINE, 
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OŠKODOVANJA ALI DRUGEGA, OMEJENA IN NE PRESEŽE (I) V PRIMERU NAKUPA TRAJNIH LICENC PRISTOJBIN, KI JIH 

JE KUPEC PLAČAL ZA LICENČNE IZDELKE ALI PODPORNE STORITVE, KI SO VZROK ZA ZAHTEVEK IN (II) V PRIMERU 

NAKUPA NAROČNIŠKIH LICENC, PRISTOJBIN, KI JIH JE KUPEC PLAČAL V OBDOBJU DVANAJSTIH (12) MESECEV, 

NEPOSREDNO PRED DOGODKOM, KI JE BIL VZROK ZA ZAHTEVEK ZA ODŠKODNINO ZA LICENČNE IZDELKE ALI 

PODPORNE STORITVE, ZARADI KATERIH JE BIL VLOŽEN ZAHTEVEK.  

8.3. PTC IN NJEGOVE ODVISNE DRUŽBE, PREPRODAJALCI, DISTRIBUTERJI IN DAJALCI LICENC, ALI KATERI KOLI NJIHOVI 

DIREKTORJI, URADNE OSEBE, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA: (A) 

KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO ZARADI ŠKODE, KI JE NASTALA ZARADI UPORABE, IZGUBO DOBREGA 

IMENA, IZGUBO POSLOVNE PRILOŽNOSTI, IZGUBO PRODAJE, IZGUBO UGLEDA ALI IZGUBO PRIČAKOVANIH 

PRIHRANKOV; (B) KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI NETOČNOST PODATKOVNIH ALI POSLOVNIH INFORMACIJ, ALI 

OKVARO, ALI NEUSTREZNOST, ALI IZGUBO KAKRŠNEGA KOLI VARNOSTNEGA SISTEMA ALI FUNKCIJE; TER (C) ZA 

POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE BILA POVZROČENA NA 

KAKRŠEN KOLI NAČIN; V VSAKEM PRIMERU, ČETUDI JE BIL PTC OBVEŠČEN O MOŽNOSTIH POVZROČITVE TAKE 

ŠKODE. 

8.4.  Nič od navedenega v Poglavju 8 ne opravičuje ali omejuje obveznosti Kupca, da plača veljavne pristojbine 

8.5.  za vse pooblaščene ali nepooblaščene uporabe Licenčnih izdelkov.  

8.6. Kupec se strinja, da proti PTC in/ali njegovim odvisnim ali pridruženim podjetjem, dajalcem licenc, in/ali katerim koli 

njegovim direktorjem, uradnim osebam, zaposlenim ali zastopnikom, ne bo vložil nobene tožbe ali ukrepa iz 

kakršnegakoli razloga več kot leto dni po nastanku vzroka za takšno tožbo ali ukrep. 

 

9. Pretek roka veljavnosti in prenehanje Licenc in Podpornih storitev 

 

9.1. Dogodki, ki povzročijo prenehanje. Ta Sporazum in vse Licence in zagotavljanje Podpornih storitev preneha v 

tridesetih (30) dneh po pisnem obvestilu PTC, v katerem ta navede kršitev tega Sporazuma, vključno z nezmožnostjo 

pravočasnega poravnavanja zapadlih plačil iz naslova Licenčnih izdelkov bodisi PTC, ali njegovemu Preprodajalcu, 

če Kupec take kršitve ne odpravi v navedenem obdobju tridesetih (30) dni in s tem ustrezno ne zadovolji PTC. 

9.2. Učinki preteka roka veljavnosti. Po poteku določenega licenčnega obdobja in morebitnega izteka ali prenehanja 

tega Sporazuma, Kupec nemudoma plača vse zneske, ki jih dolguje, vrne PTC originalne kopije vseh Licenčnih 

izdelkov, ki jim je potekel rok veljavnosti, uniči in/ali zbriše vse kopije in varnostne kopije iz računalniških knjižnic 

Kupca, njegovih skladiščnih zmogljivosti in/ali zmogljivosti gostovanja.    

9.3. Ohranitev. Podpoglavje 1.2 in Poglavja od 3 do 10 ostanejo v veljavi po preteku roka veljavnosti tega Sporazuma. 

 

10. Splošno 

 

10.1. Veljavno pravo in sodna pristojnost. Če v Seznamu A ni drugače določeno, se vsi spori, ki izhajajo iz, ali so na kakršen 

koli način povezani s tem Sporazumom, urejajo ali razlagajo v skladu z zakoni Države Massachusetts brez sklicevanja 

na načelo kolizije pravnih načel (in izrecno izključujoč Enotni zakon o poslovanju z računalniškimi informacijami 

(Uniform Computer Information Transactions Act). Stranki tega Sporazuma izrecno zavračata uporabo Konvencije 

Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (U.N. Convention for the International Sale of Goods). Vsi spori, ki 

izhajajo iz tega Sporazuma ali so z njim na kakršen koli način povezani, se rešujejo izključno v zveznih sodiščih, ki se 

nahajajo na ozemlju Države Massachusetts, saj zanje ni pristojno nobeno drugo sodišče. Ne glede na zgoraj 

navedeno ali kar koli, kar je v nasprotju s tem, ima PTC pravico vložiti tožbo na katero koli pristojno sodišče za 

uveljavitev pravic intelektualne lastnine in/ali zaščito vseh zaupnih podatkov. Kupec določa, da so državna iz zvezna 

sodišča v Državi Massachusetts osebno pristojna za njegovo osebo in Kupec s tem nepreklicno (i) predaja osebno 

pristojnost omenjenim sodiščem in (ii) soglaša z vročitvijo postopka, vlog in obvestil v zvezi z morebitnimi in vsemi 

tožbami, vloženimi na omenjenih sodiščih. Stranki se strinjata, da je pravnomočna sodba o taki tožbi ali postopku 

dokončna in zavezujoča ter se lahko izvrši v katerem koli drugem pravnem redu . Stranki se odpovedujeta pravici 

do sojenja pred poroto v zvezi s kakršnim koli sporom, ki lahko izhaja ali je povezan s tem Sporazumom.   

10.2.  Obvestila. Vsako obvestilo ali sporočilo, ki ga zahteva ali dovoljuje ta Sporazum, mora biti v pisni obliki. Vsako 

obvestilo iz tega Poglavja se šteje za prejeto: (a) če je poslano po elektronski pošti, v petih (5) delovnih dneh po 

pošiljanju; (b) če je poslano s hitro pošto, drugi delovni dan po pošiljanju; ali (c) če je poslano po telefaksu, takoj, ko 

ga sprejme prejemnikov telefaks. 

10.3.  Dodelitve, odpovedi, spremembe. Kupec ne sme dodeliti, prenesti, zaupati ali podeliti podlicence za katero koli od 

svojih pravic ali obveznosti po tem Sporazumu (vključno in brez omejitev tudi po samem zakonu ali s prodajo svojih 

sredstev, bodisi neposredno ali z združitvijo, in sprememba nadzora Kupca, se šteje za »dodelitev« za namene zgoraj 
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omenjenega) brez predhodnega pisnega soglasja PTC. Vsak tak poskus pooblastitve, dodelitve, prenosa ali podelitve 

podlicence se šteje za ničen in za kršitev tega Sporazuma. Nobena odpoved, soglasje, preoblikovanje, dopolnilo ali 

sprememba pogojev tega Sporazuma niso zavezujoči, če niso podani v pisni obliki in podpisani s strani PTC in Kupca. 

PTC si pridržuje pravico, da zaračuna stroške prenosa vsake predlagane dodelitve, prenosa ali podelitve podlicence 

tega Sporazuma ali Licenc, kupljenih po tem Sporazumu.  

10.4. Skladnost z zakoni.  

(i) Vsaka od strank je odgovorna za lastno skladnost z veljavnimi zakoni, predpisi in drugimi pravnimi zahtevami, 

ki se nanašajo na izvajanje njenih poslovnih dejavnosti in tega Sporazuma. Nadalje vsaka stranka prav tako 

izjavlja in jamči, da bo uporabljala Licenčne izdelke, kakor tudi z njimi povezano tehnologijo in storitve, v 

popolni skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi.  

(ii) Kupec s tem izjavlja in se zavezuje, da niti Kupec niti kateri koli od njegovih direktorjev, uradnih oseb ali 

pridruženih podjetij ni na Seznamu zavrnjenih oseb, Seznamu organizacij ali Seznamu nepreverjenih oseb 

Ministrstva za trgovino ZDA (US Commerce Department's Denied Persons List, Entity List or Unverified List), 

Seznamu sankcij za neširjenje orožja Ministrstva za zunanje zadeve ZDA (U.S. State Department's 

Nonproliferation Sanctions List), Seznamu posebej označenih državljanov in blokiranih oseb Ministrstva za 

finance ZDA (U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons), ali na 

Seznamu identifikacijskih oznak sektorskih sankcij (Sectorial Sanctions Identifications (SSI)) (skupaj »Seznami 

strank z omejitvami«) (»Restricted Party Lists«). Kupec potrjuje in se strinja, da za Licenčne izdelke in z njimi 

povezane tehnične podatke in storitve veljajo zakoni in predpisi o nadzoru izvoza Združenih Držav Amerike in 

katerih koli držav, v katerih se Licenčni izdelki ali z njimi povezani tehnični podatki in storitve razvijajo, 

prejemajo, nalagajo, uporabljajo ali izvajajo. Nadalje Kupec razume in potrjuje, da se sprostitev programske 

opreme ali tehnologije državljanu druge države v Združenih državah Amerike, ali drugje v tujini, šteje kot izvoz 

v državo ali države domicila tujega državljana in da bo za prevoz Licenčnih izdelkov ali z njimi povezane 

tehnologije do zaposlenih Kupca, njegovih pridruženih podjetij ali katerih koli tretjih oseb, morda potrebno 

pridobiti dovoljenje od vlade Združenih držav Amerike in morebitnih drugih pristojnih organov. Za ugotavljanje 

ali bo za uporabo ali prenos Licenčnih izdelkov, ali z njimi povezane tehnologije, ali uslug, potrebno pridobiti 

izvozno dovoljenje ali odobritev od vlade ZDA, ali tamkajšnjih drugih pristojnih organov, kakor tudi za dejansko 

zagotavljanje vseh potrebnih dovoljenj, je izključno odgovoren Kupec.  

10.5.  Ločljivost (neodvisnost določb). Neizvršljivost ali neveljavnost katere koli določbe tega Sporazuma ne vpliva na 

veljavnost ostalih določb. Tiste določbe, za katere se ugotovi, da so neveljavne, se štejejo za ločene od tega 

Sporazuma, pri čemer se neveljavne določbe nadomestijo z določbami, ki čim bolj ustrezajo namenu neveljavnih 

določb.  

10.6.  Celotnost sporazuma. Ta Sporazum je popolna in izključna izjava o dogovoru med PTC in Kupcem v zvezi s 

predmetom tega Sporazuma. Nobena odpoved, soglasje, preoblikovanje, dopolnilo ali sprememba tega Sporazuma 

ni zavezujoča, razen če ni podana v pisni obliki in podpisana ali kako drugače izrecno potrjena s strani PTC ali Kupca.  

10.7.  Upravičene tretje osebe. Stranki tega Sporazuma se strinjata, da so tretje osebe, dajalci licenc PTC, predvideni 

upravičenci tega Sporazuma in da imajo pravico, da se nanj zanašajo ter neposredno uveljavljajo njegove določbe v 

zvezi z izdelki dajalcev licenc. 

10.8.  Obdelava osebnih podatkov. Vsi osebni podatki, ki jih PTC prejme ali zbere v zvezi z izpolnjevanjem svojih obveznosti 

po tem Sporazumu, se bodo obdelovali v skladu s Pogoji obdelave podatkov, ki so na voljo na 

http://www.ptc.com/en/legal-agreements in Pravili o zasebnosti PTC, ki so na voljo na 

http://www.ptc.com/en/documents/policies. Kupec priznava, da je PTC globalno podjetje z globalnim delovanjem, 

in da se osebni podatki lahko obdelujejo tudi zunaj države Kupca. Vsi takšni prenosi osebnih podatkov se izvajajo v 

skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov. Kupec potrjuje, da je vse osebne podatke, ki so bili posredovani PTC, 

pridobil v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.    

10.9.  Trženje. Kupec se strinja in soglaša s tem, da bo v času veljavnosti tega Sporazuma PTC pooblaščen za identifikacijo 

Kupca kot kupca/končnega uporabnika programske opreme in storitev PTC (kot ta to uporablja) v gradivu za trženje 

in tržno komuniciranje.  

10.10.  Državne licence. Če je Kupec državna organizacija Združenih Držav Amerike, se strinja, da so Licenčni izdelki v skladu 

z veljavnimi zveznimi predpisi o nakupu opreme »komercialna računalniška programska oprema«, za katero veljajo 

http://www.ptc.com/en/legal-agreements
http://www.ptc.com/en/legal-agreements
http://www.ptc.com/en/documents/policies
http://www.ptc.com/en/documents/policies
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komercialne licenčne pravice in omejitve, opisane drugje v tem Sporazumu. Če Kupec pridobi Licenčne izdelke na 

podlagi državnega naročila v Združenih državah Amerike, se strinja, da bo Licenčne izdelke opremil z vsemi 

potrebnimi in veljavnimi napotki o omejenih pravicah na licenčne izdelke in sicer zato, da zaščiti lastninsko pravico 

PTC po FAR (Zvezna uredba s področja nabave) ali drugih podobnih uredbah drugih zveznih agencij. Kupec se strinja, 

da bo Licenčne izdelke s takšnimi napotki opremil vselej, kadar se bodo dobavljali na podlagi državnih naročil.   

Seznam A – Nakupi od povezanih podjetij PTC 
Če je Kupec pridobil Licenco za katerega koli od Licenčnih izdelkov v eni od spodaj navedenih držav, je organizacija, ki mu je 
podelila licenco navedena v spodnjem seznamu, in ne glede na določbe v Podpoglavju 10.1. tega Sporazuma zanje velja 
zakonska in sodna pristojnost, kot je določeno spodaj. 
 
 
 
 
Država nakupa  Pridružena pogodbena organizacija PTC Zakonska in sodna pristojnost 
         v primeru spora 

 
Belgija, Nizozemska, Parametric Technology Nederland B.V.   Nizozemska 
Luksemburg  Beta Technology&Business Accelerator, Unit K110, High 
   Tech Campus 9, 5656 AE, Eindhoven, Netherlands 

 
Avstrija, Nemčija  Parametric Technology GmbH   Nemška zakonodaja*, Landgericht 
   Edisonstrasse 8, Unterschleissheim 85716, Germany München, Nemčija 

 
Francija   Parametric Technology S.A.    Francija 
   Immeuble l'Emeraude, 1 rue du Petit Clamart, CS 10503 

                                  78941 Velizy-Villacoublay Cedex, 
                                   France 

 

Irska   PTC (SSI) Designated Activity Company   Republika Irska 
   25/28 North Wall Quay 
   Dublin, Ireland 
 
 

 
Italija    Parametric Technology Italia S.r.l.   Italija 
   Via le Colleoni 11, Centro Direzionale Colleoni, Palazzo  
   Sirio 3, 20041 Agrate Brianza (MB), Italy 
 

 
Španija, Portugalska  Parametric Technology España, S.A.   Španija 
   Gran via de les Cortes, Catalanes, 130-136, Planta 7o, 
   Barcelona, 08038, Spain 
 

 
Švica   Parametric Technology (Schweiz) AG   Švica 
   Bedenerstrasse 15, Zurich 8004, Switzerland 
 

Velika Britanija  Parametric Technology (UK) Limited   Velika Britanija 
   Abbey House, 282 Farnborough Road, Farnborough, 
   GU14 7NA, UK 
 

Druge države   PTC (SSI) Designated Activity Company   Republika Irska 
Evropske unije  25/28 North Wall Quay 
   Dublin D01 H104, Ireland 
 

Turčija, Kosovo, Srbija, PTC (SSI) Designated Activity Company   Republika Irska 
Makedonija, Črna gora, 25/28 North Wall Quau 
Hrvaška, Bosna in   Dublin, D01 H104, Ireland 
Hercegovina, Rumunija in  
Albanija 
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Ruska Federacija  PTC International LCC    Ruska zakonodaja / Mednarodno  
   Rusakovaskaya Street 13, Moscow,   trgovinsko arbitražno sodišče 
   Russia      pri Gospodarski zbornici Ruske  
         Federacije 
 
 
 

 
Država nakupa  Pridružena pogodbena organizacija PTC Zakonska in sodna pristojnost 
         v primeru spora 
 

Belorusija, Moldavija,  PTC (SSI) Designated Activity Company   Republika Irska 
Ukrajina, Armenija, Gruzija, 25/28 North Wall Quay, 
Azerbajdžan, Kazahstan, Dublin D01 H104, Ireland 
Kirgizistan, Tadžikistan, 
Turkmenistan in Uzbekistan 
 

Norveška, Švedska in  PTC Sweden AB      Švedska 
Danska,Finska, Islandija  Johan På Gårdas gata 5A 
in Farski otoki  Gothenburg, Sweden 41250 
 
 

Bližnji Vzhod (razen Izraela) PTC (SSI) Designated Activity Company   Republika Irska 
   25/28 North Wall Quay 
   Dublin D01 H104, Ireland 

Afrika   PTC (SSI) Designated Activity Company   Republika Irska 
   25/28 North Wall Quay 
   Dublin D01 H104, Ireland 
 

Izrael   PTC Inc.       Država Massachusetts 
         ZDA 
   Do 1. februarja 2019 – 140 Kendrick Street, Needham 
   MA, 02494 USA 
   Po 1. februarju 2019, 121 Seaport Blvd, Boston MA 02210 

 
Japonska   PTC Japan K.K.     Japonska, Tokijsko okrožno sodišče 
   8-1, Nishi-Shinjuku, 6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
 

Kitajska   Parametric Technology (Shangai) Software Co., Ltd. Ljudska Republika Kitajska/ 
   10F, No.68 Yincheng Zgong Road, ONE LUJIAZUI, Pudong Sodišče Pudong, Šanghaj 
   District, Shangai, China 
 

Tajvan   Parametric Technology Taiwan Limited   Tajvan/Sodišča v Tajpeju, Tajvan 
   15/F Hsin Kee Building, 460-466, Hsin Yi Road,  
   Sec. 4, Taipej 
 

Indija   Parametric Technology (India) Private Limited  Indija 
   Level 06, Nitesh Timesquare, M.G. road, Bangalore – 
   560001, India 
 

Koreja   Parametric Korea Co. Ltd.    Republika Koreja/Sodišča v Seulu 
   17th Floor, 521, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
   Korea, 06164 
 

Druge azijske in pacifiške PTC Inc.      Singapur 
Države, vključno z Avstralijo Do 1. februarja 2019 – 140 Kendrick Street, Needham 
in Novo Zelandijo, vendar MA, 02494,USA 
razen Kitajske, Japonske,  Po 1. februarju 2019 – 121 Seaport Blvd, Boston MA 
Koreje in Tajvana   02210, USA 
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Kanada   PTC (Canada) Inc.      Ontario 
   3333 Cote Vertu, Suite 620, St. Laurent, Quebec, 

H4R 2N1 
 

Brazilija    Parametric Technology Brasil Ltd.    Brazilija 
   Rua Samuel Morse, 120, 3rd Floor, Sao Paulo, 
   Brazil, 04567-060 
 

 
Država nakupa  Pridružena pogodbena organizacija PTC Zakonska in sodna pristojnost 
         v primeru spora 
 

Katere koli druge države PTC Inc., ali druga pridružena  PTC, Država Massachusetts, ZDA 
   kakor PTC odredi v času naročila 
 

 
*Posebne določbe za Avstrijo, Nemčijo in Švico 
  
Za Licenčne izdelke ali Storitve licencirane in v uporabi v Avstriji, Nemčiji ali Švici veljajo naslednje posebne določbe. 
Sklicevanje na spodaj navedena Poglavja velja za sklicevanje na ustrezna Poglavja v besedilu tega Sporazuma.  
 
Zgoraj navedeno Podpoglavje 2.3.(iv), se ne uporablja, če so (i) postopki, ki jih Kupec izvede, potrebni za pridobitev informacij, 
potrebnih za doseganje medobratovalnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa in drugih programov, (ii) so 
nadaljnje zahteve iz Člena 69e Nemškega zakona o avtorskih pravicah izpolnjene in (iii) PTC Kupcu na njegovo pisno zahtevo 
ni dalo na razpolago za to potrebne informacije v razumnem roku. 
Zgoraj navedena Podpoglavja 6.1. (Jamstvo), 6.2. (Edini jamčevalni zahtevek Kupca), 6.3. (Brez dodatnih jamstev) in 6.4. 
(Zavrnitev jamstev) se zamenjajo z naslednjimi določbami:  
 
6. Jamstvo. Odpoved jamstvom 
 
Podpoglavja 6.1. do 6.6. veljajo za jamčevalne zahtevke , ki se nanašajo na trajne licence. Za jamčevalne zahtevke, ki se 
nanašajo na naročniške licence, pa velja Podpoglavje 6.7. 
 
6.1. Jamčevalna doba. Ponovni začetek jamstva in Poizvedovalna dolžnost. Zastaralni rok za jamčevalne zahtevke je dvanajst 
(12) mesecev. Ponovnega začetka jamstva ne bo sprožila nobena zamenjava Licenčnega(ih) izd(e)lka(ov) ali odprava Napak. 
Predpogoj za Jamčevalni zahtevek Kupca (Mängelansprüche) je: (i) da Kupec pregleda Licenčne izdelke v skladu s 377. členom 
Nemškega trgovinskega zakonika, (ii) da je Okvara Napaka, kot je to opredeljeno v tem Sporazumu, (iii) da je Napaka v času 
dobave že obstajala in (iv) da Kupec o Napaki ustrezno obvesti PTC. Kupec mora o Napaki obvestiti PTC pisno. Kupec mora 
prav tako zagotoviti PTC karseda natančne podrobnosti o Napaki, ki so smiselne v teh posebnih okoliščinah. Kupec mora pisno 
obvestiti PTC o očitnih Napakah v roku enega tedna od dostave in o skritih Napakah v enem (1) tednu od odkritja takšnih 
Napak. Navedeni roki so prekluzivni roki. 
 
6.2. Pravna sredstva. V primeru Napake lahko PTC po svoji presoji (a) nadomesti Licenčni(e) izdelek(e) ali (b) popravi Napako, 
pod pogojem, da obvestilo o Napaki prejme v roku, določenem v Podpoglavju 6.1. in da Kupec zagotovi dodatne informacije 
v zvezi z Napako, kot jih lahko PTC upravičeno zahteva. Če popravilo (z odpravo Napake, alternativno rešitvijo ali kako drugače) 
ali zamenjava PTC ne uspe (po vsaj dveh poskusih odprave iste Napake v razumnem roku), ima Kupec pravico, da po svoji 
izbiri (i) prekliče prizadeto naročilo tako, da mu PTC povrne licenčnino, ki jo je Kupec plačal za veljavne Licenčne izdelke, ki 
vsebujejo Napako, ob vrnitvi takšnih Licenčnih izdelkov in vseh njihovih kopij ali (ii) razumno zniža nakupno ceno. Zamenjave 
ali popravila se opravijo brez potrditve pravne obveznosti in ne prekinejo zastaralnega roka za jamčevalne zahtevke v zvezi z 
Licenčnimi izdelki. 
 
6.3. Izjeme glede jamstev. PTC nima nobenih jamstvenih obveznosti v zvezi s kakršnimi koli (i) Novimi Verzijami, (ii) Napakami, 
ki so nastale zaradi kakršnega koli preoblikovanja ali prilagajanja Licenčnih izdelkov, (iii) Licenčnimi izdelki, ki jih je PTC 
zagotovil Kupcu brezplačno, in/ali (iv) Paketi izdelkov tretjih oseb (kot je določeno v Seznamu Pogojev za tretje osebe). 
 
6.4. Brez dodatnih jamstev. Nobeden od zaposlenih, distributerjev (vključno s katerim koli Preprodajalcem) ali zastopnikov 
PTC ali katerega koli od njihovih Preprodajalcev ali prodajnih zastopnikov, ni pooblaščen za podajanje zagotovil, jamstev ali 
zavez, ki so večje ali drugačne od tistih, ki jih vsebuje ta Sporazum, razen če je to izrecno določeno v pisnem dogovoru, ki ga 
v imenu Kupca podpiše katera koli pooblaščena uradna oseba in v imenu PTC njegov pravni zastopnik ali Nadzornik. Razen 
odškodninskih zahtevkov, utemeljenih na Napakah, za katere velja omejitev odgovornosti, kot je določeno v Poglavju 8, so 
obveznosti, navedene v Podpoglavjih 6.1. do 6.6., v primeru jamstvenih zahtevkov edina obveznost PTC. 
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6.5. Odgovornosti Kupca. Licenčni izdelki so namenjeni uporabi usposobljenih strokovnjakov in niso nadomestilo za izvajanje 
strokovnih presoj, preizkušanj njihove varnosti in uporabnosti s strani Kupca. Kupec je izključno odgovoren za rezultate, 
pridobljene z uporabo Licenčnih izdelkov, vključno z ustreznostjo neodvisnega testiranja zanesljivosti in natančnosti vsakega 
izdelka, izdelanega z uporabo Licenčnih izdelkov.  
 
6.6. Kakovosti (Beschaffenheit), Jamstva. Za kakovosti Licenčnih izdelkov, navedene v publikacijah PTC ali s strani njegovih 
trgovskih zastopnikov, zlasti pri oglaševanju, v risbah, brošurah ali drugih dokumentih, vključno s predstavitvami na internetu, 
ali pri pakiranju ali označevanju Licenčnih izdelkov, ali pri uporabi v trgovinske namene, se šteje, da ustrezajo kakovostim 
Licenčnih izdelkov, ki so določene v Sporazumu, če so izrecno vključene v pisno Ponudbo ali potrdilo naročila. Jamstva, zlasti 
jamstva glede kakovosti, so zavezujoča za PTC samo v obsegu, v katerem (i) so vsebovana v pisni Ponudbi ali pisni potrditvi 
naročila; (ii) če so izrecno označena kot »jamstvo« ali  »jamstvo glede pogojev« (Beschaffenheitsgarantie), in (iii) izrecno 
določajo obveznosti PTC, ki izhajajo iz takšnih jamstev.  
 
6.7. Jamstveni zahtevki v zvezi z naročniškimi licencami. 
  
6.7.1.  PTC zagotovi in vzdržuje naročniške licence v ustreznem stanju za uporabo po pogodbi  (»ustreznost za uporabo po 
pogodbi«). Vzdrževanje ustreznosti naročniških licenc za uporabo po pogodbi je zagotovljeno s Podpornimi storitvami v skladu 
s pogoji Podpornih storitev, določenimi pod http://support.ptc.com/support/services/support-policies/, pri čemer so takšne 
Podporne storitve vključene v nakup naročniških licenc brez dodatnega plačila. Obveznost vzdrževanja Licenčnih izdelkov ne 
vključuje prilagoditev le teh spremembam v pogojih obratovanja ali informacijskem okolju, zlasti pa ne spremembam v strojni 
opremi, ali operacijskih sistemih ali v novih oblikah datotek. 
 
6.7.2. V primeru pojavljanja Napake, kot je to opredeljeno v Seznamu B, ki vpliva na ustreznost pogodbene uporabe Licenčnih 
izdelkov, lahko PTC po lastni presoji (a) zamenja Licenčne izdelke, ki vsebujejo Napako ali (b) popravi Napako, pod pogojem, 
da PTC prejme obvestilo o Napaki takoj po tem, ko jo odkrije Kupec in Kupec zagotovi takšne dodatne informacije o Napaki, 
kakršne PTC upravičeno zahteva. Če PTC popravilo (bodisi tako, da Napako popravi, ponudi ustrezno rešitev ali kako drugače) 
ali nadomestilo dokončno spodleti (po vsaj dveh poizkusih za isto Napako v razumnem časovnem obdobju), ima Kupec 
pravico, da po svoji izbiri (a) odpove Licenčne izdelke, ki vsebujejo Napako, in sicer tako, da PTC ob vrnitvi takšnih Licenčnih 
izdelkov in vseh morebitnih kopij le teh, Kupcu vrne vnaprej plačano pristojbino za preostanek naročniškega obdobja, ali (b) 
ali zahteva razumno znižanje pristojbine za tak Licenčen izdelek. Zamenjave ali popravila se izvedejo brez potrditve pravne 
obveznosti in ne zadržijo zastaralnega roka za jamstvene zahtevke v zvezi z Licenčnimi izdelki. 
 
6.7.3. Objektivna odgovornost PTC za škodo (verschuldensunabhängige Haftung) zaradi okvar, ki so že obstajale ob prejetju 
naročila, je izključena.  
 
6.7.4. Kupec nima pravice do odpovedi Sporazuma zaradi zmanjšane uporabe v skladu s 1.stavkom 2.odstavka 543.člena BGB 
(Nemškega civilnega zakonika), razen če popravilo ali nadomestilo ne obvelja za dokončno neuspešno.  
 
6.7.5. Določbe iz Podpoglavij 6.3., 6.4. stavek 1, ter 6.5. in 6.6. veljajo.  
 
6.7.6. Razen zahtevkov za odškodnino na podlagi Napak, za katere velja omejitev odgovornosti, kot je določeno v Poglavju 8., 
so obveznosti, določene v tem Podpoglavju 6.7., edina odgovornost PTC. 
 
Poglavje 8 se nadomesti z naslednjimi določbami:  
 
8. Omejitev odgovornosti.  
 
8.1. Kategorije odgovornosti. PTC odgovarja za škodo ne glede na pravno podlago, le v primeru, da: (i) PTC krši bistvene 
pogodbene obveznosti (glavne obveznosti) naklepno (ali vsaj iz malomarnosti), ali (ii)  PTC škodo povzroči zaradi hude 
malomarnosti ali naklepno, ali (iii) da je PTC prevzelo jamstvo. 
 
8.2. Predvidljivost. Odgovornost PTC je omejena na tipično predvidljivo škodo: (i) če PTC krši bistvene pogodbene obveznosti 
(glavne obveznosti) z rahlo malomarnostjo; ali (ii) če zaposleni ali zastopniki PTC, ki niso  njegove uradne ali izvršilne osebe, 
kršijo druge obveznosti zaradi hude malomarnosti, ali (iii) če PTC prevzame jamstvo, razen v primerih, kadar je takšno jamstvo 
izrecno določeno kot garancija za kakovost (Beschaffenheitsgarantie). 
 
8.3. Najvišji znesek. V primerih (i) in (ii), navedenih v Podpoglavju 8.2, se odgovornost PTC omeji na najvišji znesek 
1.000.000,00 EUR ali, v primeru finančnih izgub, na najvišji znesek 100.000,00 EUR. 
 
8.4. Posredna škoda. V primerih, navedenih v Podpoglavju 8.2., PTC ne odgovarja za posredno škodo, posledično škodo ali 
izgubo dobička.  
 

http://support.ptc.com/support/services/support-policies/
http://support.ptc.com/support/services/support-policies/
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8.5. Nadaljnja omejitev odgovornosti. PTC ne odgovarja za varnostne incidente ali izgubo podatkov, ki bi se lahko preprečili, 
če bi Kupec uvedel varnostne rešitve, naprave ali funkcije (vključno s »Programskimi popravki«, »Popravili« ali 
«Posodobitvami«) za Licenčne izdelke, ki jih PTC zagotovi ali da na razpolago Kupcu.  
 
8.6. Obdobje odgovornosti. Odškodninski zahtevki zoper PTC in/ali njegove povezane osebe bodo ne glede na pravno podlago 
prenehali najpozneje v enem letu od dneva, ko Kupec izve za škodo in ne glede na to najpozneje v roku dveh (2) let po 
škodnem dogodku. Za zahtevke, ki temeljijo na Napakah Licenčnega(ih) izdelka(ov), se uporablja omejitev jamstva, skladno s 
Podpoglavjem 6.1. 
 
8.7. Obvezna odgovornost. Odgovornost PTC za ogrožanje življenja, telesa in zdravja, goljufivo prikrivanje pomanjkljivosti ali 
za prevzem garancije za kakovost (Beschaffeheitsgarantie) ostaja v skladu z Nemškim zakonom o odgovornosti proizvajalcev 
(Produkthaftungsgesetz) nespremenjena. 
 
8.8.Zaposleni. Določbe iz Podpoglavij 8.1. do 8.7. veljajo tudi v primeru kakršnega koli zahtevka za odškodnino, ki ga vloži 
Kupec zoper zaposlene ali zastopnike PTC in/ali njegove povezane osebe.    
 
8.9. Deljena odgovornost. V primeru zahtevka iz garancije ali odškodninske odgovornosti PTC, je treba upoštevati prispevek 
Kupca, še zlasti v primeru neustreznega obveščanja o Napaki ali v primeru neustrezne zaščite podatkov. Za neustrezno zaščito 
podatkov gre še zlasti, in ne izključno, v primeru, če Kupec z ustreznimi, najsodobnejšimi varnostnimi ukrepi ne zaščiti opreme 
pred zunanjimi vplivi, npr. računalniškimi virusi ali drugimi pojavi, ki lahko ogrozijo posamezne podatke ali celotne baze 
podatkov.  
 
Seznam B – Opisi pojmov 
 
»Imenovana država« - država nakupa, razen če ni drugače pisno navedeno v Dokumentaciji ob naročilu in nakupu.  
 
»Imenovan omrežni strežnik«- računalniški strežnik, ki se nahaja v Imenovani državi, v katerega je nameščen en, edinstven 
primerek aplikacije Licenčnega izdelka.  
 
»Dokumentacija« - ustrezni uporabniški priročniki za Licenčne izdelke, ki jih Kupcu zagotovi ali da na razpolago PTC preko 
elektronskih sredstev kot del Licenčnega izdelka. 
 
»Napaka« - neustreznost Licenčnega izdelka, ki je podana, kadar Licenčni izdelek v bistvenem ni skladen z Dokumentacijo, 
pod pogojem, da Kupec o njej pisno obvesti PTC . 
 
»Licenca« - neizključna, neprenosljiva pravica, brez pravice do podelitve podlicence, za uporabo Licenčnega izdelka (v obliki 
objektne kode). 
 
»Trajanje licence« - časovno obdobje, v katerem mora veljati licenca za Licenčne izdelke, kot je določeno v nazivu Licenčnega 

izdelka ali v veljavni Ponudbi. Če obdobje Trajanje licence ni navedeno, se razume, da gre za trajno licenco, pri čemer v vsakem 

primeru rok Trajanja licence, podeljene za namen evaluacije, ne sme preseči tridesetih (30) dni. Trajanje »Naročniške« licence 
je določeno v Ponudbi in/ali v Računu. 
 
»Licenčni izdelki« - računalniška programska oprema, opredeljena v ustrezni Ponudbi in Dokumentaciji, ki sta priloženi k takšni 
računalniški programski opremi. 
 
»Dokument za izdajo licenc« -  (angl. Licencing Basic Document) se nahaja na spletni strani ……… in ki določa podlage za 
pridobitev licenc za različne izdelke PTC in navedeni nekateri drugi dodatni pogoji, ki se nanašajo na te izdelke. 
 
Spletna stran »Dokumenti za izdajo licenc« - https://www.ptc.com/en/legal-agreements. 
 
»Nova verzija« - prirejena ali izpopolnjena različica Licenčnega izdelka, ki jo PTC označi kot Novo verzijo tega izdelka in jo 
običajno tudi ponudi Kupcem svojih Podpornih storitev. 
 
»Upravičeni uporabnik« - posameznik, ki ga je Kupec pooblastil za uporabo Licenčnih izdelkov, pod pogojem, da jih uporablja 
izključno v skladu s pogoji tega Sporazuma. Upravičeni uporabniki so zaposleni, svetovalci, podizvajalci, dobavitelji, poslovni 
partnerji in Kupci, ki (i) niso konkurenti PTC ali zaposleni pri konkurentih PTC in (ii) ki so neposredno vključeni v uporabo 
Licenčnih izdelkov izključno v podporo notranjim poslovnim namenom Kupca.   
 
»Ponudba« - seznam izdelkov, Ponudba ali kateri koli drugi pisni sporazum, ki ga je prejel in podpisal Kupec v zvezi z nakupom 
veljavnih Licenčnih izdelkov in/ali Podpornih storitev.  
 

https://www.ptc.com/en/legal-agreements
https://www.ptc.com/en/legal-agreements
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»Preprodajalec«- -tretja oseba, ki jo imenuje in pooblasti PTC za prodajo ali distribucijo Licenčnih izdelkov in/ali Podpornih 
storitev Kupcu.  
 
»Podporne storitve« - zagotavljanje Novih verzij ter, odvisno od naročene stopnje Podpornih storitev, lahko te vključujejo 
tudi telefonsko podporo, uporabo spletnih podpornih orodij ter odpravo Napak. 
 
»Dodatna pristojbina« – pristojbina, utemeljena na razliki med pristojbino za namestitev ustreznega Licenčnega izdelka v 
prvotni Imenovani državi ter pristojbino za namestitev takega Licenčnega izdelka v drugi Imenovani državi, v katero Kupec 
želi preseliti ta Licenčni izdelek.  


