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LICENČNI POGOJI ZA KONČNEGA UPORABNIKA 

POGOJI IN DOLOČILA ZA UPORABO MICROSOFTOVE PROGRAMSKE OPREME 

Ta dokument ureja uporabo Microsoftove programske opreme, ki lahko vključuje z njo povezano programsko opremo, nosilce 
podatkov, natisnjeno gradivo, dokumentacijo v »spletni« ali elektronski obliki (posamezno in s skupnim imenom »izdelki«), ki jih 
zagotavlja Siel, d.o.o. (v nadaljevanju »stranka«). Stranka ni lastnik izdelkov, za uporabo izdelkov pa veljajo določene pravice in 
omejitve, o katerih vas mora stranka obvestiti. Vašo pravico do uporabe izdelkov urejajo določila pogodbe, ki ste jo sklenili s 
stranko, ter ti pogoji in določila, za katere stranka nima pooblastila, da bi jih spremenila, prilagodila ali dopolnila, in o katerih ste 
bili obveščeni, se strinjate z njimi in jih sprejemate. 

1. DEFINICIJE. 
»Odjemalska programska oprema« je programska oprema, 
ki je nameščena v napravi in napravi omogoča dostop do 
izdelkov in uporabo izdelkov.  

»Naprava« je kateri koli računalnik, delovna postaja, 
terminal, dlančnik, pozivnik, telefon, digitalni osebni 
pomočnik, »pametni telefon«, strežnik ali druga elektronska 
naprava. 

»Končni uporabnik« je posameznik ali pravna oseba, ki 
pridobi storitve programske opreme neposredno pri stranki 
ali posredno prek prodajalca storitev programske opreme. 

»Programska oprema za nadaljnjo distribucijo« je 
programska oprema, ki je opisana v spodnjem poglavju 4 
(»Uporaba programske opreme za nadaljnjo distribucijo«). 

»Storitve programske opreme« so storitve, ki vam jih 
zagotovi stranka in s katerimi vam omogoči uporabo, prikaz 
ali izvajanje izdelkov, dostop do izdelkov ali drugačno 
neposredno ali posredno komunikacijo z izdelki. Stranka 
mora te storitve zagotoviti iz podatkovnih središč prek 
interneta, telefonskega omrežja ali zasebnega omrežja, in 
sicer na podlagi zakupa, naročnine ali storitev in ne glede 
na to, ali stranka prejme nadomestilo. V storitve 
programske opreme niso vključene nobene storitve, ki 
vključujejo namestitev izdelka neposredno v napravo 
končnega uporabnika in končnemu uporabniku omogočajo 
komunikacijo z izdelkom.  

2. LASTNIŠTVO IZDELKOV. Stranki licence za izdelek 
podeljuje lastniško povezano podjetje družbe Microsoft 
Corporation (s skupnim imenom »Microsoft«). Microsoftovi 
izdelki so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi 
pravicami intelektualne lastnine. Izdelki in drugi elementi 
izdelka, vključno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, 
videoposnetki, zvoki, glasbo, besedilom in »programčki«, ki 
so vključeni v izdelke, vendar ne omejeno nanje, so last 
družbe Microsoft ali njenih dobaviteljev. Odstraniti, 
spremeniti ali zakriti ne smete nobenega obvestila o 
avtorskih pravicah, blagovnih/storitvenih znamkah ali 
drugih lastninskih pravicah, ki jih vsebujejo izdelki ali so 
prikazana na njih. Izdelki so zaščiteni z zakoni o avtorskih 
pravicah in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah 
ter drugimi zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Z 
lastništvom izdelkov, dostopom do njih ali njihovo uporabo 
ne pridobite nobenih lastninskih pravic za izdelke in 
nobenih pravic intelektualne lastnine. 

3. UPORABA ODJEMALSKE PROGRAMSKE OPREME. 
Odjemalsko programsko opremo, nameščeno v vaših 
napravah, lahko uporabljate samo v skladu z določili 
pogodbe, ki ste jo sklenili s stranko, ter pogoji tega 
dokumenta in samo v povezavi s storitvami programske 
opreme, ki vam jih zagotavlja stranka. Pogoji tega 
dokumenta trajno in nepreklicno nadomestijo pogoje katere 
koli Microsoftove licenčne pogodbe za končnega 
uporabnika, ki vam je lahko predstavljena v elektronski 
obliki med namestitvijo in/ali uporabo odjemalske 
programske opreme. 

4. UPORABA PROGRAMSKE OPREME ZA NADALJNJO 
DISTRIBUCIJO. V povezavi s storitvami programske 
opreme, ki vam jih zagotavlja stranka, boste morda lahko 
dostopali do »vzorčne kode«, »kode za nadaljnjo 
distribucijo« in/ali kode ali orodij za razvoj programske 
opreme (»komplet za razvoj programske opreme«) 
(posamezno in s skupnim imenom »programska oprema za 
nadaljnjo distribucijo«). ODJEMALSKE PROGRAMSKE 
OPREME ALI PROGRAMSKE OPREME ZA 
NADALJNJO DISTRIBUCIJO NE SMETE 
UPORABLJATI, SPREMINJATI, KOPIRATI, NAMESTITI 
IN/ALI DISTRIBUIRATI. Microsoft vam uporabo katere koli 
programske opreme za nadaljnjo distribucijo dovoli le, če se 
izrecno strinjate s temi dodatnimi pogoji, ki vam jih 
posreduje stranka, in ravnate skladno z njimi.  

5. KOPIJE. Ustvariti ne smete nobene kopije izdelkov, vendar 
pa lahko (a) ustvarite eno kopijo odjemalske programske 
opreme v svoji napravi, če pridobite izrecno pooblastilo 
stranke, in (b) ustvarite kopije določene programske 
opreme za nadaljnjo distribucijo v skladu z določili poglavja 
4 (»Uporaba programske opreme za nadaljnjo 
distribucijo«). Ob odpovedi ali preklicu pogodbe, ki ste jo 
sklenili s stranko, ob prejemu obvestila stranke ali ob 
prenosu vaše naprave drugi osebi ali pravni osebi, kar koli 
je prej, morate izbrisati ali uničiti vso tako odjemalsko 
programsko opremo in/ali programsko opremo za nadaljnjo 
distribucijo. Kopirati ne smete nobenega natisnjenega 
gradiva, ki je priloženo izdelkom. 

6. OMEJITVE GLEDE OBRATNEGA INŽENIRSTVA, 
POVRATNEGA PREVAJANJA IN OBRATNEGA 
ZBIRANJA. Na izdelkih ne smete izvajati obratnega 
inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja, 
razen če upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi tako 
dejavnost izrecno dovoljuje in samo do mere, ki jo dovoljuje 
upoštevna zakonodaja. 

7. PREPOVEDAN NAJEM. Izdelkov ne sme dati nobeni tretji 
osebi v najem ali zakup, jih posoditi, zahtevati ali jih 
neposredno ali posredno prenesti ali distribuirati, poleg tega 
pa nobeni tretji osebi ne smete dovoliti dostopa do funkcij 
izdelkov in/ali uporabe funkcij izdelkov, razen za izključni 
namen dostopa do funkcij izdelkov v obliki storitev 
programske opreme v skladu s pogoji te pogodbe in 
morebitne pogodbe med vami in stranko. 

8. ODPOVED. Stranka lahko brez poseganja v katere koli 
druge pravice odpove vaše pravice za uporabo izdelkov, če 
ne boste ravnali v skladu s temi pogoji in določili. V primeru 
odpovedi ali preklica vaše pogodbe s stranko ali strankine 
pogodbe z družbo Microsoft, v okviru katere so licencirani 
izdelki, morate v tridesetih (30) dneh po odpovedi vaše 
pogodbe s stranko prenehati uporabljati izdelke in/ali 
dostopati do njih ter uničiti vse kopije izdelkov in vse njihove 
sestavne dele. 

9. BREZ JAMSTEV, ODGOVORNOSTI ALI PRAVNIH 
SREDSTEV DRUŽBE MICROSOFT. Do mere, ki jo 
dovoljuje upoštevna zakonodaja, Microsoft zavrača vsa 
jamstva in odgovornosti za škodo družbe Microsoft ali 
njenih dobaviteljev za kakršno koli neposredno, posredno 
ali naključno škodo ali pravna sredstva, ki izhajajo iz storitev 
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programske opreme. Vsa jamstva in odgovornosti 
zagotavlja izključno stranka in ne družba Microsoft ali njena 
lastniška povezana podjetja oziroma podružnice.  

10. PODPORA ZA IZDELEK. Vso podporo za storitve 
programske opreme vam zagotavlja stranka ali tretja oseba 
v imenu stranke in ne družba Microsoft ali njeni dobavitelji, 
lastniško povezana podjetja oziroma podružnice.  

11. BREZ ODPORNOSTI NA NAPAKE. Izdelki niso odporni na 
napake, zato ne jamčimo, da so brez napak ali da bodo 
delovali brez prekinitev. Izdelkov ne smete uporabljati 
v nobeni namestitvi ali primeru, v katerem bi lahko napaka 
v delovanju izdelkov povzročila smrt ali hude telesne 
poškodbe katere koli osebe oziroma resne fizične 
poškodbe oziroma škodo za okolje (»uporaba v okoljih 
z veliko nevarnostjo«).  

12. IZVOZNE OMEJITVE. Za izdelke velja izvozna zakonodaja 
ZDA. Stranka mora ravnati v skladu z vso upoštevno 
zakonodajo, vključno s predpisi ZDA glede izvoza, 
mednarodnimi predpisi za trgovanje z orožjem in 
omejitvami glede končnih uporabnikov, končne uporabe in 
ciljnih držav, ki jih je izdala vlada ZDA in druge vlade. 
Dodatne informacije najdete na spletnem mestu 
http://www.microsoft.com/exporting/. 

13. ODGOVORNOST V PRIMERU KRŠITVE. Poleg katere koli 
druge odgovornosti, ki jo morda imate do stranke, se 
strinjate, da ste za kakršno koli kršitev teh pogojev in določil 
zakonsko odgovorni tudi neposredno družbi Microsoft.  

14. RAZKRITJE PODATKOV. Stranki morate dovoliti, da 
razkrije vse podatke, ki jih zahteva Microsoft v okviru 
pogodbe s stranko. Microsoft je kot tretja oseba koristnik 
vaše pogodbe s stranko in ima pravico, da uveljavlja 
določila vaše pogodbe s stranko in preveri, ali ravnate 
skladno z njimi.  


