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Registrace Net.Cover

My u firmy Allied Telesis zji ujeme, e mnozí na i zákazníci vy adují p ídavné zabezpe ení integrity dat v síti,
zaji ní bezporuchového provozu sít  a maximalizaci produktivity pro koncové u ivatele p i ochran  svých investic
pro budoucnost. Net.Cover je flexibilní sada slu eb a podp rných program , které lze upravit podle pot eb iroké
ady zákazník . Tyto servisní programy poskytují komplexní pokrytí na ich obchod  v etn  obnovy hardwaru

pokro ilými produkty a p ístupu k bezplatné telefonické podpo e.

Zaregistrujte své produkty pro podporu Net.Cover
Pamatujte, e pro vyu ívání mnoha výhod Net.Cover musíte být zaregistrováni.

Své produkty pro podporu Net.Cover zaregistrujte podle následujících krok . Po vypln ní a odeslání formulá e
obdr íte e-mail s potvrzením podrobností va í smlouvy a s informací, jak p istupovat k svým slu bám Net.Cover

etn  telefonické podpory.

Net.Cover Registration
* Po adováno

estní jméno*

ijmení*

Adresa *

Stát* Vyber zemi

sto*

PS *

Telefon*

Fax

E-mail*

Název firmy*

Titul
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Alternativní adresa

Nebudou-li va e produkty nainstalovány na vý e uvedené adrese, prosím o za krtnutí tohoto polí ka. Dále vypl  ní e adresu
instalace. Tato informace musí být poskytnuta prozaji ní pokrytí va ich produkt  touto slu bou.

Adresa

sto

PS

Stát Vyber zemi

Informace o dodavateli

Který dodavatel poskytuje
tento kontrakt ? *

* Po adováno

Dodavatel Adresa

Dodavatel Stát Vyber zemi

Dodavatel M sto

Dodavatel PS

Service Plan Select a Plan

íslo kontraktu

Detaily produktu

Model Sériové íslo Moduly / Vybavení †
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† Pro zaji ní správného pokrytí

Pokud chcete zaregistrovat velký po et produkt , m ete je p ímo odeslat e-mailem na
netcover_europe@alliedtelesis.com, abyste m li jistotu, e jste ve svém mailu poskytli v echny podrobnosti.
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Pravidla a podmínky slu by Net.Cover® Support

ALLIED TELESIS INTERNATIONAL S.A. (dále jen "ATI") VÁM POSKYTNE SLU BY PODPORY JEN ZA PODMÍNKY, E
AKCEPTUJETE V ECHNY TYTO PODMÍNKY A USTANOVENÍ (TÉTO "SMLOUVY").  TATO SMLOUVA P EDSTAVUJE NABÍDKU OD ATI,
KTEROU AKCEPTUJETE PROVEDENÍM KTERÉHOKOLIV Z NÍ E UVEDENÝCH KROK . PROSÍM, P TE SI TATO PRAVIDLA PE LIV

ED REGISTRACÍ, P ED PLATBOU ZA SLU BU PODPORY OD ATI NEBO P ED KLIKNUTÍM NA TLA ÍTKO "SOUHLASÍM" NA
WEBOVÉ STRÁNCE ATI. PROVEDENÍM KTERÉHOKOLIV Z T CHTO KROK  POTVRZUJETE, E JSTE ETLI TUTO SMLOUVU,
ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, E BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI USTANOVENÍMI.  POKUD S T MITO PRAVIDLY NESOUHLASÍTE, ATI
VÁM NEPOSKYTNE SERVISNÍ PODPORU.

Produkty ATI jsou ur eny jen pro profesionální, komer ní nebo jiné obchodní ú ely, nikoliv pro soukromé pou ití zákazníkem. ATI nabízí svou
slu bu podpory jen komer ním u ivatel m produkt . Registrací a zaplacením za slu bu podpory potvrzujete a zaru ujete, e z hlediska této
smlouvy nejste pova ováni za zákazníka, spadajícího pod kterýkoliv zákon na ochranu spot ebitel , a e budete produkty i slu by podpory ATI
pou ívat jen pro profesionální, komer ní nebo jiné obchodní ú ely.

1. Definice
Termíny ve smlouv , které jsou psané velkými písmeny, znamenají, e jsou uvedené ní e nebo jsou definované kdekoliv v této smlouv . V p ípad
odkaz  na odstavce se jedná o odstavce této smlouvy.

(a) "Slu ba podpory ATI" je definována v odst. 3 této smlouvy.
(b) "Dokumentace" znamená pro ka dý Produkt materiály a dokumentaci, uve ejn né firmou ATI nebo jejími dodavateli, které popisují
funk ní mo nosti, instalaci a ádné pou ití Produktu.
(c) "Nouzový stav" znamená poruchu, která vy azuje Produkt z innosti.
(d) "Porucha" znamená zdokumentovanou a opakovatelnou poruchu Produktu, jinou ne  v Softwaru, vedoucí k podstatnému naru ení
stavu uvedeného v Dokumentaci.
(e) "Licen ní smlouva" znamená p ípadnou smlouvu, jejím  prost ednictvím máte poskytnutou licenci Softwaru nebo zakoupený jeden
nebo více Produkt  od ATI.
(f) "Produkt" znamená jakýkoliv hardware, za ízení nebo komponent, který zakoupíte od ATI v etn  obsa eného Softwaru, pro který
ode lete do Net.Cover® registra ní formulá  a pro který ATI bude poskytovat Slu by Podpory.
(g) "Software" znamená opera ní systém, aplikaci nebo softwarový nástroj, který je ástí nebo je v len ný do Produktu zakoupeného od
ATI. Software zahrnuje jen aktuální a bezprost edn  p edcházející verzi Softwaru, který vám ATI poskytne.
(h) "Aktualizace " znamená jakoukoliv novou, roz enou, aktualizovanou nebo modifikovanou verzi Softwaru, v etn  zm n, které opravují
chyby nebo p iná ejí drobná zdokonalení, a dále v echnu p ípadnou související novou, roz enou, aktualizovanou nebo modifikovanou
Dokumentaci, kterou vám ATI poskytne podle svého uvá ení a bez dal ích poplatk , a které ATI ozna í jako aktualizace.
(i) "Slu by roz ené náhrady (Advance Replacement Services)" znamená, e pokud kterýkoliv Produkt, s výjimkou v ech Softwarových
komponent, vy aduje opravu nebo vým nu v d sledku Poruchy, ATI vynalo í ekonomicky p im ené úsilí k tomu, aby vám poskytla roz enou
náhradu takového Produktu s dodáním podle úrovn  podpory, která je stanovena v Plánu servisní podpory, který jste si zvolili. ATI si vyhrazuje
právo dodat zákazníkovi funk ní ekvivalent, pokud u  výchozí produkt není dostupný.

2. Obecné ustanovení
ATI K VA EMU PRODUKTU NABÍZÍ N KOLIK ÚROVNÍ SLU EB PODPORY. UJIST TE SE, E SERVISNÍ ÚROVE  UVEDENÁ P I VA Í
REGISTRACI ODPOVÍDÁ SERVISNÍ ÚROVNI, KTEROU JSTE SI ZAKOUPILI ("PLÁN SERVISNÍ PODPORY"). PRO UPLATN NÍ TAKOVÉ
PODPORY JE NUTNO AKTIVOVAT SV J PLÁN SERVISNÍ PODPORY PODLE POKYN  NA REGISTRA NÍCH MATERIÁLECH,
POSKYTNUTÝCH ATI. Pro oprávn ní uplatnit Slu by podpory ATI je nutno uhradit platbu nejpozd ji do 60 dní od data ka dého p íslu ného
Produktu. S p ípadnými dotazy se obra te na místní zastoupení ATI.
VZHLEDEM K OKOLNOSTEM, KTERÉ ATI NEM E OVLIVNIT, JAKO JE ZEM PISNÁ POLOHA NEBO CELNÍ PROCEDURY, NEMUSÍ BÝT
DOSTUPNÉ N KTERÉ SLU BY JAKO JE ROZ ENÉ DODÁNÍ NÁHRADNÍHO PRODUKTU, ODPOV  V DAL ÍM PRACOVNÍM DNI
NEBO B HEM 4 HODIN. V TAKOVÝCH P ÍPADECH SE ATI BUDE SNA IT POSKYTNOUT ALTERNATIVNÍ SLU BU, POKUD JE VA E
SMLOUVA ZAREGISTROVANÁ. ATI M E OB AS ROZ IT NEBO ZM NIT SLU BY NABÍZENÉ V KTERÉMKOLIV PLÁNU SLU EB
PODPORY.  ATI VÁS M E INFORMOVAT O ZM NÁCH MATERIÁL  V KTERÉMKOLIV PLÁNU SLU EB, OV EM JEDIN  VY NADÁLE
ODPOVÍDÁTE ZA PRAVIDELNÉ NAHLÍ ENÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY ATI, KDE ZÍSKÁTE V ASNÉ UPOZORN NÍ O V ECH ZM NÁCH V
PLÁNU SLU EB PODPORY.

3. Slu by podpory ATI
3.1 Slu by
S ohledem na ustanovení a podmínky této Smlouvy, v etn  plateb v ech po adovaných poplatk , ATI vynalo í ve keré ekonomicky p im ené
úsilí, aby vám poskytla úrove  slu eb stanovenou v Plánu slu eb podpory, který jste si zvolili a ke kterému máte oprávn ní v souladu s touto
Smlouvou ("Plánu slu eb podpory ATI").
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3.2 Ochrana heslem
Pouze vy odpovídáte za zaji ní bezpe nosti a d rnosti v ech hesel, které vám ATI poskytne jako sou ást slu eb podpory. Uznáváte, e pln
odpovídáte za v echny závazky vzniklé pou itím (zákonným i nezákonným) hesla a e ve keré transakce provedené pod va ím heslem budou p ed
zákonem pova ovány za vámi provedené. Souhlasíte, e budete ochra ovat, zaji ovat a udr ovat ATI p ed jakýmikoliv a v emi ztrátami, náklady,
kodami, závazky nebo výdaji (v etn , a bez omezení pouze na n , p im ených soudních poplatk ) vze lých nebo spojených s jakoukoliv alobou,

která se objeví v souvislosti s pou itím hesla poskytnutého podle této Smlouvy.

3.3 Nezahrnuté slu by
Slu by podpory ATI neobsahují:
(a) Podporu p i problémech nebo Poruchách, které se projeví na za ízení, softwaru, modifikaci, zdokonalení nebo slu , poskytnuté

kým jiným ne  ATI nebo t etí stranou, která poskytuje slu by ATI bez p edchozího písemného souhlasu ze strany ATI.
(b) Podporu zákaznických zdokonalení, technických zm n nebo roz ení kteréhokoliv Produktu, provedených vámi nebo na vá
po adavek (a  u  firmou ATI nebo jiným subjektem), leda e by ATI poskytla výslovný písemný souhlas s poskytováním takové slu by.
(c) Podporu v p ípad  problém  nebo Poruch zp sobených nesprávnou instalací Produktu, p i pou ívání Produktu jinak ne  v souladu
s p íslu nou specifikací a Dokumentací, p i pou ívání Produktu v jiném ne  autorizovaném opera ním prost edí nebo p i jiném nesprávném
pou ívání Produktu.
(d) Konzulta ní slu by spojené s návrhem nebo implementací n kterého z va ich program , produkt  nebo slu eb.
(e) Podpora mimo ustanovení této Smlouvy.
(f) Znovuzískání nebo obnovení dat nebo informací ztracených nebo zcizených ve spojitosti s jakýmkoliv problémem nebo Poruchou.

3.4 Dopl kové slu by podpory
Na základ  písemného po adavku vám ATI podle svého výhradního uvá ení m e poskytnout slu by podpory, které jsou mimo rozsah Slu eb
podpory ATI na bázi asu a materiálu, s následným vyú továním ze strany ATI podle sazeb za práci, cestovních výdaje a materiál. ATI vám také
naú tuje slu by podpory (a s nimi spojené výdaje), které jsou mimo rozsah Slu eb podpory ATI a jsou vám poskytnuty ve spojitosti s va ím
po adavkem na Slu by podpory ATI na bázi asu a materiálu, s následným vyú továním ze strany ATI podle sazeb za práci, cestovních výdaje a
materiál.

4. Vlastnická práva
ATI pova uje Software, Aktualizace a ve keré hmotné produkty, vytvo ené b hem Slu eb podpory ATI nebo jako jejich výsledek, za p edm t
vlastnictví a obchodního tajemství ATI. Sou asn  si ATI ponechává v echna práva, tituly a zájmy v i t mto informacím a díl m. Souhlasíte s tím,
e zachováte d rnost ve kerých informací od ATI, podléhajících vlastnické ochran , které získáte v rámci této Smlouvy v souladu s podmínkami

pro nakládání s D rnými informacemi, stanovenými v Licen ní smlouv . Pokud není uzav ena Licen ní smlouva, souhlasíte s tím, e uchováte
tyto informace v nejp ísn ím utajení a nebudete je sdílet zcela ani z ásti se t etí stranou, jinou ne  jakou p edstavují va i zam stnanci, kte í musí
informace sdílet a jsou písemn  zavázáni k zachování d rnosti alespo  takového stupn , jak je uvedeno v odst. 4. Dále se zavazujete
neodstra ovat, nem nit, nezakrývat a neni it informace o du evním vlastnictví (v etn  ochrany autorských práv) na ádném z Produkt  ATI.
Uznáváte, e "Net.Cover®" a "Allied Telesyn" jsou ochrannými známkami ATI.

5. Poplatky a platby
5.1 Va e zakoupení Slu eb podpory ATI nebo roz ení n které z oblastí této Smlouvy bude zpoplatn no podle aktuáln  zve ejn ných cen ATI
v souladu s odst. 10.

5.2 Pokud vyu ijete Slu by roz ené náhrady, ATI vám vystaví fakturu na tr ní hodnotu náhradního Produktu, a po p ijetí Produktu, který vrátíte
v souladu s odst. 7, vám ATI vystaví dobropis na stejnou ástku, za p edpokladu, e vým na byla vyvolána Poruchou. POKUD VRÁCENÝ
PRODUKT NENÍ ATI VRÁCEN V SOULADU S ODST. 7, BUDE TO BRÁNO TAK, E JSTE SI ZAKOUPILI NÁHRADNÍ PRODUKT A
SOUHLASÍTE S PROPLACENÍM FAKTURY ZA TENTO PRODUKT DO 30 DN  OD P IJETÍ. ATI poskytne Slu by podpory za náhradní
produkt pouze pokud je Plán slu eb podpory nále it  aktivován v souladu s odst. 2. Pokud Produkt, který vrátíte v rámci Slu by roz ené
vým ny, bude shledán jak bezchybný, m e vám ATI vyfakturovat také poplatek 100 $ na pokrytí po tovného a manipula ního poplatku.

5.3 V echny platby poplatk  v rámci této Smlouvy se provádí v USD (pokud není v registra ních materiálech ATI specifikována jiná m na),
nejmén  30 dn  p ed 1. dnem ka doro ního zahájení nového ú etního období, ov em za p edpokladu, e ka dá splatná ástka za slu by podpory,
poskytnuté podle odst. 3.4, bude zaplacena do 30 dn  od doby, kdy p ijmete fakturu od ATI. Opo né platby podléhají úrokové sazb  0,67 %

sí  nebo maximální m sí ní hodnot  povolené zákonem. V echny poplatky z této Smlouvy jsou zpro ny v ech zákonných odvod  a daní
etn  (a bez omezení pouze na n ) obchodních mar í, spot ebitelské dan  a DPH, celních poplatk , dovozních daní nebo podobných daní a

odvod  spojených s touto Smlouvou. Odpovídáte za zaplacení v ech ostatních odvod  a daní, spojených s touto Smlouvou, jiných ne  jsou dan
spo ívající na istém p íjmu ATI.

5.4 Uznáváte a souhlasíte s tím, e n které nebo v echny Slu by podpory ATI mohou být poskytovány autorizovanými prodejci ATI nebo jinými
dodavateli nebo zástupci ATI (dále jen "T etí strana poskytující slu by"). V takovém p ípad  budete neprodlen  informováni o názvu, umíst ní a
dal ích pot ebných údajích ohledné této T etí strany a ve keré dostupné Slu by podpory ATI získáte od této T etí strany.
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6. Asistence
Souhlasíte s poskytnutím pot ebné asistence podle vy ádání ATI pro výkon Slu by podpory ATI. Tato asistence m e zahrnovat nap íklad
poskytnutí firm  ATI:

(i) podrobného popisu ka dého ohlá eného problému nebo Poruchy,
(ii) im eného p ístupu ke ka dému pracovníkovi pro zodpov zení dotaz , které se týkají ohlá eného problému nebo Poruchy a
zp sobu pou ívání Produktu,
(iii) pot ebné konfigurace pro poskytnutí Slu by podpory ATI,
(iv) odpovídajícího p ístupu, v etn  vzdáleného p ístupu, k va im za ízením v rozsahu p im eném pro poskytnutí Slu by podpory ATI,

7. Vrácení
Ve keré vracení Produkt  zp t ATI podle této Smlouvy musí být provád no pod íslem RMA (Return Material Authorization – Autorizace
vraceného materiálu). ATI poskytne íslo RMA pro vrácení Produktu na základ  va í ádosti, a dále bude autorizovat odeslání náhradního
Produktu, pokud bude pot ebné. Máte 30 dní od p id lení ísla RMA k vrácení Produktu na autorizovanou adresu, kterou poskytne ATI. Pokud
tak neu iníte, bude se mít za to, e jste si náhradní Produkt zakoupili v souladu s odst. 5.2. Pokud vám ATI poskytne náhradní Produkt jako
sou ást Slu eb podpory ATI, ponese ATI náklady na dodání náhradního Produktu. Pokud vám ATI nabídne Slu by roz ené náhrady, m ete na
náklady ATI pou ít kurýra zvoleného firmou ATI v souladu s pokyny, které vám ATI poskytne p i oznámení ísla RMA. Souhlasíte s tím, e
zaplatíte v echny ostatní náklady na vrácení Produktu v etn  v ech dal ích náklad  na balení, odeslání a poji ní, které vzniknou ATI a jejich
placení neprovádí podle tohoto odst. 7.

8. Záruka a vylou ení záruky
ATI ru í za to, e v echny náhradní díly, které pou ijete v rámci Slu eb podpory ATI, budou bez vad materiálu i výrobních vad po dobu 90 dní od
data odeslání (nebo, pokud je instaluje ATI, pak od data této instalace). ATI jako volitelnou mo nost a jako sv j výhradní závazek a jako jedinou a
výhradní nápravu podle tohoto odst. 8 nabízí bezplatnou opravu nebo vým nu kterékoliv ásti Produktu, která obsahuje vadu nebo Poruchu.
Kterákoliv vym ná ást Produktu m e být nová nebo renovovaná.

ATI ODMÍTÁ JINÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO ZÁKONNÉ, V ETN  V ECH ZÁRUK ZA PRODEJNOST, VHODNOST PRO
UR ITÝ Ú EL I TITUL NEBO NEPORU ENÍ ZÁKONA, VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO ZE SPOJENÍ S NÍ NEBO Z POSKYTNUTÍ
PRODUKTU NEBO SLU EB V RÁMCI TÉTO SMLOUVY.

Krom  toho ATI nemá ádné závazky vzhledem k náhradním díl m nebo Produkt m, které byly zm ny nebo upraveny bez p edchozího
písemného souhlasu ATI.

9. Omezení ru ení
S VÝJIMKOU STÍ NOSTÍ ZALO ENÝCH NA HRUBÉ NEDBALOSTI NEBO NEZÁKONNÉM JEDNÁNÍ, JE ODPOV DNOST ATI, KTERÁ
VYPLÝVÁ Z TÉTO SMLOUVY NEBO VE SPOJITOSTI S NÍ VE V ECH P ÍPADECH KONÁNÍ V ETN  JEJICH SOUHRNU, BEZ OMEZENÍ
POUZE NA DELIKTY, PORU ENÍ SMLOUVY A NEDBALOST, OMEZENA NA AKTUÁLNÍ RO NÍ POPLATEK ZA SLU BY PODPORY,
KTERÝ BYL VÁMI ZAPLACEN FIRM  ATI ZA SLU BY PODPORY ZA ROK, VE KTERÉM SE VYSKYTLA UDÁLOST, P EDSTAVUJÍCÍ DANÝ

ÍPAD, NEBO NA 1000 USD, PODLE TOHO, KTERÁ ÁSTKA JE VY Í. V ÁDNÉM P ÍPAD  NEM E ATI ODPOVÍDAT ZA NÁKLADY
NA PO ÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBO Í NEBO SLU EB, ZA U LÝ ZISK NEBO ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ PO KOZENÍ P ÍMÉ NEBO
NÁSLEDNÉ.

Toto omezení je jako dodatek k ostatním omezením v rámci této smlouvy, nikoliv namísto nich. Proto e n která jurisdikce neumo uje vylou ení
nebo omezení odpov dnosti za následné, výlu né nebo nahodilé kody, m e se stát, e vý e uvedené vylou ení pro vás nelze pou ít. Tato
Smlouva nevylu uje, neomezuje ani neupravuje ádnou odpov dnost p edepsanou zákonem, kterou nelze podle tohoto zákona vylou it, omezit
nebo upravit.

10. Lh ta a ukon ení
10.1 Lh ta
Tato Smlouva nabývá pro ka dý jednotlivý Produkt ú innosti dnem, kdy ATI p ijme va i platbu za Slu by podpory pro daný Produkt, ale v ádném

ípad  ne d íve ne  30 dní p ed vypln ním Registra ního formulá e pro tento Produkt ("Datum ú innosti"), a musí mít po áte ní termín shodný
s termínem Smlouvy, uvedeným na p ední stran  tohoto Registra ního formulá e. Tato Smlouva se pro ka dý Produkt prodlu uje o následující
rok, který za íná výro ním dnem k Datu ú innosti, a to po dobu, kdy provádíte platby poplatk  za tyto slu by, ne v ak mén  ne  30 dní p ed
koncem ka dé ro ní lh ty.

10.2 Ukon ení
Tato smlouva m e být ukon ena:
(a) vámi, písemným oznámením firm  ATI po neprovedení nápravy podle této Smlouvy, pokud náprava není provedena ve lh  30 dní od

ijetí va eho po adavku na provedení nápravy. Pokud je ukon ení ú inné 6 m síc  od Data ú innosti nebo od data prodlou ení, budete
oprávn ni k vrácení p edem zaplacených úhrad za Slu by podpory ATI do doby ukon ení po ro ní lh , minus tr ní hodnota Slu eb podpory
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ATI, které ATI poskytne p ed ukon ením Smlouvy, ú tované na základn  aktuálních sazeb ATI za práci, cestovní náklady a materiál. Pokud tato
tr ní hodnota p ekro í poplatky za Slu bu, souhlasíte s tím, e vám ATI nevyplatí refundaci, nebo:
(b) kdykoliv ze strany ATI na základ  písemného oznámení, které vám p edlo í 30dní p edem. Na základ  va eho po adavku vám ATI
poskytne pom rnou ást refundace za ástky, které jste zaplatili za vypov zené Slu by podpory ATI do ukon ení ro ní lh ty. Souhlasíte s tím, e
pokud byla tato Smlouva ukon ena následkem jejího poru ení, nebudete oprávn ni k refundaci, nebo
(c) automaticky v p ípad  jakéhokoliv ukon ení Licen ní smlouvy k Softwaru, který je p edm tem této Smlouvy, ov em pouze k takovému
Softwaru a k libovolnému Produktu, který obsahuje tento Software, a dále:
(d) automaticky p i nemo nosti prodlou it tuto Smlouvu v souladu s odst. 10.1.

10.3 Ú inek ukon ení
i ukon ení této Smlouvy ATI neprodlen  zastaví poskytování Slu eb podpory ATI. P ípadnou dal í podporu bude ATI poskytovat podle svého

výhradního uvá ení, jak je stanoveno v odst. 3.4. Odstavce 1, 3.4, 4, 5.2, 5.3, 8, 9, 10.3, 11.3 a 12 z stávají v platnosti p i ukon ení této Smlouvy
z jakéhokoliv d vodu.

11. Ochrana soukromí
11.1  Uznáváte a souhlasíte s tím, e n které nebo v echny Slu by podpory ATI mohou být poskytovány autorizovanými prodejci ATI nebo jinými
dodavateli nebo zástupci ATI (dále jen "T etí strana poskytující slu by").

11.2  ATI a její pobo ky zpracují p íslu né kontaktní informace o va ich zam stnancích a p edají je T etí stran  poskytující slu by, aby mohla
poskytnout Slu by podpory a také pro správu a statistické ú ely. Pokud nám poskytnete podrobnosti o zam stnancích, souhlasíte s tím, e o tom
zam stnance informujete a p edlo íte mu kopii ujednání o zachování d rnosti podle tohoto odst. 11.

11.3  Souhlasíte s tím, e vás ob as m eme informovat o nových produktech nebo slu bách telefonicky, e-mailem nebo faxem a e m eme
edat údaje o vás t etí stran , která nabízí produkty nebo slu by, o kterých máme za to, e by vás mohly zajímat. Pokud takovéto informace

nechcete v bec dostávat, oznamte nám to, prosím, na ní e uvedenou adresu.

12. Obecná ustanovení.  ATI nelze init odpov dnou za jakékoliv ztráty, kody nebo pokuty, vzniklé následkem p sobení vy í moci nebo
okolností, které nem e ATI ovlivnit. TUTO SMLOUVU JE NUTNO INTERPRETOVAT V JEJÍ P VODNÍ JAZYKOVÉ VERZI A MUSÍ SE ÍDIT
VÝCARSKÝMI ZÁKONY, BEZ MO NOSTI VZNIKU KONFLIKT  PRÁVNÍCH SYSTÉM . SOUDNÍ DV R SÍDLÍCÍ V LUGANU,
VÝCARSKO, MÁ VÝHRADNÍ JURISDIKCI NAD SPORY VYPLÝVAJÍCÍMI Z TÉTO SMLOUVY. SOUHLASÍTE S JURISDIKCÍ A MÍSTNÍ

SOUDNÍ P ÍSLU NOSTÍ TOHOTO SOUDU. Tato Smlouva se ne ídí konvencemi Spojených národ  O smlouvách pro mezinárodní prodej
zbo í, její  platnost se výslovn  vylu uje. Pokud je kterákoliv ást této Smlouvy opova ována za neplatnou, z stávají ostatní její ásti platné a

inné. Nemo nost vynutit n které ustanovení této Smlouvy v jednom p ípad  nesmí zabránit vynucení jiné události nebo vynucení jiného
ustanovení. Tuto Smlouvu nebo Slu by podpory ATI nesmíte p ená et nebo p evád t áste  ani úpln  bez p edchozího písemného souhlasu
ATI. ATI m e p ená et nebo p evád t tuto Smlouvu kdykoliv. Ka dé domn lé ujednání jiné ne  vý e uvedené je neplatné a neú inné. Tato
Smlouva se uzavírá ve prosp ch smluvních stran a je pro n  závazná i pro jejich odpovídající následníky a nabyvatele. Tato Smlouva nahrazuje a
ru í v echna p edchozí do asná ujednání, prohlá ení a dohody, písemné nebo ústní, jiné ne  Licen ní smlouvy a v echny jiné písemné licen ní
smlouvy k Softwaru, uzav ené písemn  mezi vámi a ATI. V p ípad  konfliktu mezi touto Smlouvou a Licen ní smlouvou se Slu by podpory ídí
touto Smlouvou, ve v em ostatním platí Licen ní smlouva.

S p ípadnými dal ími dotazy ohledn  této Smlouvy se obracejte, prosím, písemn  na: Allied Telesis International Services Ltd., Unit 24, Westmead
Industrial Estate, Swindon, Wiltshire SN5 7YT England.
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