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Článok IV.
Náhrada škody, záruka

4.1 Na použitel'nosť programu v súlade s používateľskou príručkou poskytuje poskytovateľ
nadobúdatel'ovi záruku v zmysle platných právnych predpisov.

4.2 Poskytovatel' nezodpovedá za vady programu, ktoré by vznikli v dôsledku nesprávneho používania
(napr. zrnazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi) počítačového programu, ďalej za vady spôsobené treťou
osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá; prípadne za vady spôsobené neodvrátiteľnou
okolnosťou. Rovnako nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri aplikácií počítačového
programu v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť
obvyklým prekontrolovaním celého postupu. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v programe.

4.3 Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním diela
v rozpore so zmluvne dojednanými podmienkami a vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré tým získal.
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ČlánokV.
Platnosť a trvanie zmluvy

5.1 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že táto zmluva v celom rozsahu nahrádza všetky zmluvy, ktoré
poskytovateľ uzavrel s nadobúdateľom.

5.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah možno skončiť dohodou alebo výpoveďou. Dohoda
alebo výpoveď vyžadujú písomnú formu, inak sú neplatné.

5.4 . Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou,ktorá začína
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa
považuje za doručenú aj v prípade, ak sa zásielka s ňou vráti ako nedoručená, a to ku dňu jej odoslania.

5.5 V prípade skončenia zmluvného vzťahu je nadobúdateľ povinný poskytovateľovi bezodkladne vrátiť
všetko, čo od poskytovateľa na základe zmluvy prijal.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Meniť alebo dopÍňať obsah tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné
len v prípade, ak budú podpísané oboma zmluvnými stranami. Nedostatok písomnej formy má za následok
neplatnosť dodatku.

6.2 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia platnými:
a) Všeobecnými podmienkami k Licenčnej zmluve na počítačový program CENKROS 4 používaný na

vzdelávacie účely
b) Osobitnými podmienkami k licenčnej zmluve na počítačový program CENKROS 4 používaný na

vzdelávacie účely.

6.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, použijú sa na vzťahy v nej upravené a práva a povinností
z nej vyplývajúce, ustanovenia Autorského zákona, Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Licenčná zmluva na počítačový program CENKROS 4 používaný na vzdelávacie účely


