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Арт. номер 2013г. лв.    
с ДДС

броя 2013г. лв. с 
ДДС

брой 
доп. 

лицензи

О A ESI A АВТ.ОБОРУДВАНЕ - 12месеца 1987P12416 2,35 лв ESI A - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 2,35 лв
О SD ESI-C12-KTS500 СОФТУЕР - 12мес. 1987P12421 1 051,45 лв ESI-C12- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О SIS ESI-C4- SIS КОМПЛЕКТ - 12месеца 1987P12426 1 222,78 лв ESI-C4- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О P ESI-P-АВТОЕЛ.СХЕМИ - 12месеца 1987P12441 854,31 лв ESI-P- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О M ESI-M - МЕХАНИКА - 12месеца 1987P12436 938,80 лв ESI-M - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О TSB ESI-TSB-ТЕХН. ИНФ-Я - 12месеца 1987P12446 253,48 лв ESI-TSB- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О Truck ЕSI Truck - 12месеца 1987P12401 2 816,40 лв

О SD/SIS ESI-C9-KTS5XX+SIS ПЪЛЕН- 12мес. 1987P12431 1 971,48 лв ESI-C9 - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 70,41 лв
О SD, M, TSB ESI СЕРВ. ПАКЕТ - 12месеца 1987P12551 1 755,55 лв ESI СЕРВ.ПАКЕТ-12мес-ДОП.ЛИЦ. 70,41 лв
О SD, SIS, M, TSB ЕSI ПАКЕТ МЕХАНИКА- 12месеца 1987P12531 2 415,06 лв ЕSI ПАКЕТ МЕХ-КА-12мес-ДОП.ЛИЦ. 70,41 лв
О SD, SIS, P, TSB ESI ПАКЕТ ЕЛЕКТРОНИКА- 12месеца 1987P12521 2 351,69 лв ESI ПАКЕТ ЕЛ-КА - 12мес- ДОП. ЛИЦ. 70,41 лв
О

SD, SIS, M, P, TSB
ESI ПРОФИ ПАКЕТ- 12месеца

1987P12541 2 936,09 лв
ESI ПРОФИ ПАКЕТ-12мес- ДОП. ЛИЦ. 70,41 лв

О K1 ESI-K1 РЕМОНТ АГР. ДИЗЕЛ- 12мес. 1987P12476 997,47 лв ESI-K1 - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О K2 ESI-K2- РЕМОНТНИ АГРЕГАТИ- 12мес. 1987P12481 460,01 лв ESI-K2- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О K3 ESI-K3- РЕМОНТНИ АГРЕГАТИ- 12мес. 1987P12486 1 253,30 лв ESI-K3- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 70,41 лв
О W ESI-W- РЕГ. СТОЙНОСТИ- 12месеца 1987P12501 1 673,41 лв ESI-W- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О Testdata CD VP-M/CR- 12месеца 1687P15016 760,43 лв
О ZW ESI-ZW-ГОРИВОНАГН.ПОМПИ-12мес. 1987P12511 760,43 лв ESI-ZW- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв

О D ESI-D - РЕЗ.ЧАСТИ ДИЗЕЛ- 12месеца 1987P12456 584,40 лв ESI-D - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 2,35 лв
О E ESI-E - ЕЛ.РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ- 12мес. 1987P12461 197,15 лв ESI-E - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 2,35 лв
О F ESI-F - АРХИВ ЕЛЕКТРО- 12месеца 1987P12466 131,43 лв ESI-F - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ
О ZD ESI-ZD ZEXEL DIESELERSATZ- 12мес. 1987P12506 171,33 лв ESI-ZD- 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 2,35 лв

О B ESI-B - НОРМОВРЕМЕНА- 12месеца 1987P12451 657,16 лв ESI-B - - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 35,20 лв
О S ESI-S СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ- 12месеца 1987P12491 152,55 лв ESI-S - 12мес- ДОП. ЛИЦЕНЗ 2,35 лв
О TD ESI-TECDOC- 12месеца 1987P12496 253,48 лв ESI-TECDOC- 12мес- ДОП. ЛИЦ. 2,35 лв
О WS ESI-A,B,TD1,TD2,S СЕРВИЗ- 12мес. 1987P12696 1 173,50 лв ESI-A,B,TD1,TD2,S- 12мес-ДОП.ЛИЦ. 35,20 лв

О CompacSoft CS[Plus] FSA 7xx- 12месеца 1687P15046 701,75 лв

О

АНГЛИЙСКИ

Дружество: Дружество: 

Дата/Подпис: Дата/Подпис: 

Адрес: Адрес: 

Пощ. код/Населено място: Пощ. код/Населено място: 

Телефон: Телефон: 

E-mail: E-mail:

Лице за контакт: Лице за контакт: 

ИТАЛИАНСКИ

Абонаментът минава през Абонат
(сублицензополучател)(дилър/ търговец на едро-лицензополучател)

ФРЕНСКИ

С настоящото декларирам, че съм запознат и приемам условията за абонамент за ESI[tronic]

Формуляр за поръчка на абонамент за ESI[tronic] - 12 месеца

Споразумение за абонамент - сублицензия за ESI[tronic]

Наименование

Диагностика и ремонт  на автомобила

Пакети

Инструкции за ремонт на агрегати

Информация за резервни части

Нормовремена, сервизни интервали, Tecdoc

Други

нужното се задрасква  р      
W

С настоящото декларирам, че съм запознат и приемам условията за абонамент 

Дата/Подпис: Дата/Подпис: 

НЕМСКИ

О



Автомобилно оборудване   
 
 

 
РОБЕРТ БОШ ЕООД, със седалище в гр. София и адрес бул. Черни Връх 51 Б, 
регистрирано по ф.д. № 24311 по описа на СГС за 1993, представлявано от своя 
управител Бригите Ебле, в качеството му на притежател на изключителна 
лицензия относно предоставяне на права за използване на СОФТУЕРНИЯ 
ПРОДУКТ BOSCH  ESI[tronic]  2.0 на територията на Република България, 
наричано от тук нататък за краткост СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛ, чрез своя 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ- дилър /търговец на едро, по силата на настоящите 
договорни условия предоставя на абоната-СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ:  
 
Неизключително  право да използва СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ BOSCH ESI[tronic] 
2.0 на Robert Bosch GmbH, Щутгарт, наричано от тук нататък за краткост 
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ, в съответствие с регламентацията и в рамките на 
настоящите договорни  условия. 
 
1 Условия за ползване на ESI[tronic]  
1.1 Лични данни – съхранение на лични данни 
1.1.1. Сублицензополучателят дава съгласието си за събиране, запаметяване 
 и обработка на всички събрани данни във връзка с лицензирания софтуер, също така 
и на данните по регистрацията и ползването от лицензодателя  и сублицензодателя.  
1.1.2 Данните ще бъдат третирани конфиденциално в съответствие с разпоредбите, 
касаещи личните данни. При поискване сублицензополучателят може да получи 
информация за съхранените си лични данни, както и да поиска корекция, заличаване 
или блокиране на данните. Това не засяга законовите задължения на Бош по 
отношение на продължителното съхранение (архивиране), блокиране, заличаване или 
предоставяне на данни или информация на основание на законови, съдебни или 
институционални разпоредби или съгласно предписанията на настоящите условия за 
съвместна дейност. 
1.1.3  Сублицензополучателят дава съгласието си на лицензодателя  и 
сублицензодателя да използва деперсонализирани данни за статистически цели, както 
и да ги предоставя на трети страни.  
Ползвателят се задължава да предостави собствените си лични данни при 
регистрация. Лицензодателят (Бош) ще съхранява, обработва и ползва тези данни в 
съответствие с горепосочените предписания за защита на личните данни. Съгласието 
за събиране, обработка или използване на лични данни е предварително условие за 
участие. 
Ползвателят на софтуера няма право да предоставя лични данни на трети страни, 
например лични данни на клиентите на автосервиза или да използва или да публикува 
лични данни по всякакъв друг начин в ущърб на разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни. Към защитените от закона лични данни принадлежат освен името, 
адреса, рождената дата, електронният адрес и телефонният номер на лицето, също 
така и регистрационният номер на личното му МПС, например. 

1.2 Лични данни – предоставяне на лични данни на трети страни 
1.2.1.  Сублицензополучателят дава съгласието си за събиране, запаметяване и 
обработка на всички събрани данни във връзка с лицензирания софтуер, също така и 
на данните по регистрацията и ползването  от трети страни, упълномощени от 
лицензодателя и сублицензодателя.  
1.2.2 . Всяко неоторизирано използване на софтуера, вкл. и ползване в период, за 
който не е извършено плащане, упълномощава сублицензодателя (Бош) да издаде 
допълнителна фактура.  
1.2.3.  Без предварително писмено разрешение на сублицензодателя, 
сублицензополучателят няма право да предоставя лицензирания софтуер, вкл. и кода 
за включване, на трети лица, като изрично няма право да го продава или да го отдава 
под наем.  Закупените лицензи трябва да се използват в автосервиза, подписал 
лицензионния договор. Ако сублицензодателят (Бош) получи информация за 
нарушения на това правило, сублицензодателят (Бош) е в правото си да фактурира 
допълнителни разходи за един или няколко лиценза, както и такса за обработка.  
1.2.4  Софтуерът ESI[tronic] съдържа Open Source Software (OSS) – Софтуер за открит 
източник. Информация за него се намира в ESI[tronic] DVD. 
 
2. Обхват на предоставяните права върху софтуерния продукт BOSCH ESI[tronic] 
2.0 
2.1 По силата на настоящите договорни условия СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя 
на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, срещу възнаграждение, неизключително, срочно, 
непрехвърляемо право  да използва СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ BOSCH ESI[tronic] 2.0, 
наричан  от тук нататък за краткост лицензионния софтуер и принадлежащите към 
същия актуализации, доколкото такива са заявени. 
  
2.2 Правото на използване се ограничава до определения  в поръчката на 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ и след получаването му отключен вариант на 
лицензионния софтуер, включващо действия свързани с инсталиране и 
функциониране на лицензионния софтуер по предназначение  на територията на 
предприятието на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ на един уред за диагностика, и не 
допуска действия като: копиране или предаване на софтуерния продукт или на части 
от него на разстояние под каквато и да било форма; превеждане, преработка и внасяне 
на каквито и да било изменения в софтуерния продукт, включително и отстраняване на 
грешки; изготвяне на резервни копия; преводи на програмния код на съставящите 
компютърни програми от една форма в друга с цел постигане на съвместимост на 
предоставения му продукт с други програми.  
 
2.3 С настоящото СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да не използва 
получената чрез лицензионния софтуер и съдържаща се в него информация за 
създаване и разпространение на компютърна програма/и или база данни, 
несъществено отличаващи се от предоставените му, както и да извършва каквито и да 
било други действия, които биха давели до нарушение на изключителните права на 
интелектуална собственост върху лицензионния софтуер. 
 
2.4 Подаряване, отдаване под наем, заемане, разпространение, прехвърляне и 
препродаване на лицензионния софтуер във каквато и да било форма, както и 
преинсталиране на лицензионния софтуер на друг уред за диагностика на Bosch са 
недопустими. Забраната е изрична.  
 
2.5 В случай на необходимост правата по настоящия договор могат да се предоставя на 
трети лица, само с предварителното писмено съгласие на СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ и 
преподписване на анекс към настоящия договор.  Подаряване, даване под наем и 

заемане на лицензионния софтуер, както и прехвърлянето на лицензионния софтуер от 
един уред за диагностика на друг , изрично се забранява. 

 
2.6 Закупеното право по т. 2.1 се ограничава до правото на използване регламентирано 
в същата и не обхваща други права върху самия лицензионен софтуер. 
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва всички други изключителни права свързани с 
лицензионния софтуер и по-специално правата за публикуване, размножаване, 
обработка и управление.  
 
3. Доставка/инсталиране 
3.1 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ    предоставя  на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ  
лицензионния софтуер  в готово за инсталиране състояние на DVD информационен 
носител. 
 
3.2 СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ извършва инсталирането на лицензионния 
софтуер върху персонален компютър който отговаря на минимални изисквания по 
препоръка на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.  
 
3.3 СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава незабавно да информира 
СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ в писмена форма за констатирани дефекти в информационния 
носител или съдържащия се в същия софтуер, както и за настъпили промени в 
заявения адрес на доставка и в адреса по фактурата. 
 
4. Принцип на абонамента 
4.1 Абонаментът на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, като краен потребител на 
СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ BOSCH ESI[tronic] 2.0, се извършва, чрез попълване и 
подписване на съпътстващия настоящите договорни условия „ Формуляр за поръчка с 
договорни условия за абонамент за BOSCH ESI[tronic] 2.0” в три еднообразни 
екземпляра по един за СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ и 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
 
4.2 В графата «Абонат-СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ» от съпътстващия настоящите 
договорни условия  формуляр за поръчка, СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ, попълва 
всички необходими данни за идентификацията му и декларира, че приема тук 
посочените условия, което удостоверява с поставянето на дата, подпис и три имена на 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ физическо лице или на надлежно представляващия 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ юридическо лице.  
 
4.3 При заявен лицензионен  вариант – Абонамент с актуализация Offline, 
актуализациите се доставят върху DVD информационен носител на данни, след 
изготвянето им.  
 
4.4. При заявен лицензионен вариант – Абонамент с актуализация Online след 
поръчка, респ. началото на всяка година се доставя базисен комплект DVD, а 
следващите актуализации се предоставят online след тяхното появяване.   
 
4.5. При заявен лицензионен вариант – Неограничено ползване се доставя само 
един базисен комплект DVD информационен носител. Актуализации не се предоставят. 
 
4.4 АБОНАМЕНТ с актуализация Offline (Стандартен абонамент) или АБОНАМЕНТ с 
актуализация Online (Стандартен абонамент), сключен след 15 септември на 
текущата година, се продължава автоматично и за следващата. 
 
4.5 АБОНАМЕНТ с актуализация Offline (Стандартен абонамент) или АБОНАМЕНТ 
с актуализация Online (Стандартен абонамент) на СУБЛИЦЕНЗЕПОЛУЧАТЕЛ, който 
не е заявил продължаване за следващата година до 15 септември на текущата година, 
не се подновява. 
 
4.6 СУБЛИЦЕНЗЕПОЛУЧАТЕЛ с АБОНАМЕНТ с актуализация Offline (Стандартен 
абонамент)  или АБОНАМЕНТ с актуализация Online (Стандартен абонамент),може 
да заяви отказ от информационни модули за следващ годишен абонамент само до 15 
септември на предходната, за да може това да се отрази в началото на новата 
календарна година. 
 
5. Отключване 
След доставката на лицензионния софтуер на DVD информационен носител при 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ той сам отключва лицензионния софтуер Online чрез 
ЛИЦЕНЗЕН КЛЮЧ, генериран след инсталацията на лицензионния софтуер.  
Клиентският номер и паролата за генериране на лицензен ключ online 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ получава заедно с първата доставка на лицензионния 
софтуер. При необходимост същите могат да бъдат предоставени и от 
СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. 
 
6. Цени и Условия на плащане  
6.1 Цените на всички лицензионни варианти са каталожни с включен ДДС и са 
посочени в съпътстващия настоящите договорни условия формуляр за поръчка.  
 
6.2 Цената на абонамента за всяка календарна година се обявява от 
СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ през месец септември на предходната година.  
 
6.3 В случай на лицензионен вариант – Абонамент с актуализация Offline 
(Стандартен абонамент) или АБОНАМЕНТ с актуализация Online (Стандартен 
абонамент) посочената  цена е за календарна година. Цената на абонамент, сключен 
в течение на календарната година, се калкулира пропорционално на база оставащите 
месеци до края на годината.  
 
6.4 СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ заплаща цената за абонамента по споразумение с 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, извършил абонамента. 
 
6.5 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за разплащанията между 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ и СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
 
6.6 СУБИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва правото на промяна на обявените за текущата 
година цени.  В случай на повишение на цената, СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има 
право незабавно да прекрати Абонамента. Неговото неизключително право да 
използва  лицензионния софтуер, вече платен, инсталиран и отключен, продължава 
до изтичането на съответната текуща календарна година.  
 



Автомобилно оборудване   
 
 
6.7 Ако СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ закъснее частично или не плати на 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ в срок, СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има право, по искане на 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ да задържи доставката и предоставянето на актуализациите 
до извършване на дължимото плащане изцяло. В този случай 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да претендира за намаление на цената 
поради забавяне на доставката, тъй като забавата е резултат от закъснение в 
плащането от негова страна.   
  
7. Гаранции   
7.1 Ако DVD информационния носител на лицензионния софтуер е повреден преди 
доставянето му на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, той има право да получи нов DVD 
информационен носител  за сметка на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. При получаване 
на заменящия DVD информационен носител, същият е длъжен да върне повредения 
на СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ заедно с едно копие от фактурата за продажба. 
 
7.2 ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не дава  гаранции за верността и пълнотата на данните 
съдържащи се в софтуерния продукт. Информацията и данните са разработени въз 
основа на данни на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ от изследване на автомобили или на данни на 
производителя и вносителя и поради значителния обем на информационния материал, 
не са изключени изменения, наличие на специфични варианти за дадени страни, както 
и заблуди или грешки. Ето защо във всеки конкретен случай 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ трябва да установява със сигурност, че 
идентификацията на автомобила, както и оборудването на автомобила, който трябва 
да бъде ремонтиран съвпадат с  данните от лицензионния софтуер. 
 
7.3 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не гарантира, че лицензионния софтуер може да 
удовлетвори изискванията и целите на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ и по-специално, 
че съдържа данни за всеки вариант на автомобил или че може да работи в комбинация 
с други избрани от него програмни продукти инсталирани на компютъра, на който е 
инсталиран лицензионния софтуер.  
 
7.4 Ако в процеса на използване на лицензионния софтуер се появи недостатък - 
дефект в програмата, СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да уведоми 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за него, като му посочи полезната за отстраняване на 
недостатъка информация. Отстраняването на недостатъците се извършва чрез 
отстраняване на недостатъка или чрез предоставяне на нов информационен носител 
съдържащ лицензионния софтуер по избор на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
  
7.5 Ако претендираният от СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ недостатък не може да бъде 
установен при извършване на проверка от страна на СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ или е 
причинен от неправилно използване на лицензионния софтуер, или е резултат от 
обстоятелства, за които СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ няма вина,  
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ поема възникналите разходи  по отстраняването на 
недостатъка в този случай.  

7.6 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност и задължението му за предоставяне 
на гаранция се погасява, ако СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ, е внесъл промени в 
лицензионния софтуер или е възложил промяната му на трети лица, дори и да докаже, 
че тези промени не са причинили недостатъка. Така на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ не 
се признават излизащите извън посочените в точка 2 права върху софтуера. 
 
7.7 Недопустимо е предявяването на претенции за обезщетение за недостатъци, които 
не са възникнали в самия лицензионен софтуер,а са резултат от използването му,  
като например загуба или погрешна обработка на данни. 

7.8 Предвид на обстоятелството, че извършване на актуализации на лицензионния 
софтуер не се предвиждат, при  случая на лицензионен вариант – Неограничено 
ползване, СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не може да поеме гаранция за актуалността на данните към 
момента на предоставянето на правата по настоящите условия. Данните са заложени на база на 
нивото на знания на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ към момента, който е указан като ниво върху електронния 
носител DVD ESI[tronic] 2.0 и в самата програма ESI[tronic] 2.0.  
 
7.9 Предвид на обстоятелството, че в резултат на непрекъснатите актуализации  
лицензионния софтуер се обновява динамично, е възможно части от основния пакет и 
актуализациите да са предоставени само на немски или английски език. Рискът от 
липсата на превод на български език на определени части от софтуера е за сметка на 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. СУБЛИЦЕНЗЕДАТЕЛЯ не носи отговорност в случай, че 
същият не може да работи ефективно със заявения лицензионен софтуер поради липса 
на пълен превод на български език. Претенции за обезщетения или за намаляване на 
цената от страна на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ в този случай са недопустими.  
 
8. Отговорност 
8.1 За умисъл или груба небрежност проявени от неръководни служители, 
СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ отговаря само, ако те нарушават основни договорни 
задължения. В тези случаи претенцията на СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за 
обезщетение се ограничава до размера на обезщетението за типичната предвидима 
повреда.   
 
8.2 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не отговаря за повреди, възникнали в резултат на 
погрешно, непълно  и неправилно интерпретиране на информация и данни съдържащи 
се в  лицензионния софтуер. В този случай отговорността се поема изцяло от 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ  

8.3 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не отговаря за последвали повреди, които са причинени от  
използване или пропуснато използване на лицензионния софтуер. В този случай 
отговорността се поема изцяло СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ.  

8.4 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не отговаря за повреди, възникнали в резултат на 
неправилно инсталиране и приложение на лицензионния софтуер  от страна на 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. 

8.5 СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не поема отговорност за щети, възникнали в резултат на 
използването или от пропуснато използване на лицензионния софтуер . 
 
8.6 За  използване на лицензионния софтуер и съответно изпълнение на свързаните 
с него работи СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще назначава само обучен персонал и ще 

използва подходяща изпитваща апаратура и инструменти, препоръчвани от 
СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ в неговата документация за сервизно обслужване. 
Отговорността за повреди, възникнали поради пренебрегване на това задължение, се 
поема изцяло СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ.  

9. Срок на действие на предоставената лицензия 
9.1 Лицензния вариант – Абонамент с актуализация Offline (Стандартен абонамент) 
или АБОНАМЕНТ с актуализация Online (Стандартен абонамент): 
9.1.1 За лицензния вариант – Абонамент с актуализация Offline (Стандартен 
абонамент) или АБОНАМЕНТ с актуализация Online (Стандартен абонамент), 
лицензията е валидна до изтичане на календарната година, през която е заявен 
абонамента. Срокът се удължава автоматично за всяка следваща календарна година 
посредством изрично писмено потвърждение от страна на 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, депозирано не по-късно от 15 септември на текущата 
календарна година. В противен случай договора (абонамента) се прекратява. 
 
9.1.2 В случая на прекратяване с предизвестие по чл.6.6 от настоящите договорни 
условия, достъпът до лицензионния софтуер се прекратява автоматично в края на 
календарната година.  
 
9.1.3 В случай, че СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ закъснява с плащанията въпреки 
отправеното му  предупреждение, лиценза се прекратява незабавно без 
предупреждение. Правото за използване на лицензионния софтуер се прекратява 
едновременно с прекратяване на договора и достъпа до същия.  
 
9.2 За лицензионни варианти – Абонамент с актуализация Offline (Абонамент за 1  
година (минимален срок на валидност 12 месеца) и лицензния вариант –  
Абонамент с актуализация Offline (Абонамент за 3 години (минимален срок на 
валидност 36 месеца) и лицензния вариант – Абонамент с актуализация Offline 
(Абонамент за 4 години (минимален срок на валидност 48 месеца) лицензния 
вариант – Абонамент с актуализация Online (Абонамент за 1 година (минимален 
срок на валидност 12 месеца)) и лицензния вариант – Абонамент с актуализация 
Online (Абонамент за 3 години (минимален срок на валидност 36 месеца)) и 
лицензния вариант – Абонамент с актуализация Online (Абонамент за 4 години 
(минимален срок на валидност 48 месеца))важи: 
 
9.2.1 Договорът може да бъде прекратен от страна на СУБЛИЦЕНЗЕПОЛУЧАТЕЛЯ най-
късно до 10 седмици преди изтичане на срока по съответния абонамент. Абонаментът 
се продължава след изрично писмено потвърждение от страна на 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ получено не по-късно от 10 седмици преди изтичане на 
срока по същия. В противен случай договора (абонамента) не се подновява.  
 
9.2.2 В случай на прекратяване с предизвестие по чл.6.6 от настоящите договорни 
условия, достъпът до лицензионния софтуер се прекратява автоматично в края на 
календарната година.  
 
9.2.3 В случай, че СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ закъснява с плащанията въпреки 
отправеното му  предупреждение, договора се прекратява незабавно без 
предупреждение. Правото за използване на лицензионния софтуер се прекратява 
едновременно с прекратяване на договора и достъпа до същия.  
 
9.3 С настоящото СУБЛИЦЕНЗЕПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да преустанови всяко 
използване на лицензионния софтуер или на части от същия в момента на 
прекратяване на достъпа до същия, респективно прекратяване на абонамента. За 
неизпълнение дължи неустойка в размер на 1500 ЕВРО.  
 
9.4 За лицензионен  вариант – Неограничено  използване   
Предоставеното неизключително право за използване на лицензионния софтуер  е 
неограничено във времето.  
 
10. Спорове. Компетентен съд .Приложимо право 
10.1  Споровете между страните при и по повод изпълнението на договореностите по 
настоящите условия се решават от тях, чрез преговори с цел постигане на 
споразумение. 
 
10.2 В случай, че споразумение не може да бъде постигнато, страните се договарят да 
отнесат спора към компетентния български съд. 
 
10.3 Договореностите по настоящите условия се подчиняват на правото на Република  
България. Изключено е прилагането на колизионното право, както и на Хагските 
единни закони за покупко-продажба, Единното право за покупко-продажби на ООН и 
други конвенции за правото на продажба на стоки. 

11. Заключителни разпоредби 
11.1 Предоставеното по силата на настоящите условия  право на 
СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ да използва  лицензионния софтуер се прекратява 
незабавно, без предизвестие, ако той наруши някоя от договореностите по настоящите  
условия.  

11.2 В случай на прекратяване на правото на използване СУБЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 
се задължава в срок от 1 седмица след настъпване на събитието да унищожи 
лицензионния софтуер, както и всички пълни и частични копия, ако има такива, дори и 
когато същите са променени или интегрирани в други програми, както и съпътстващата 
документация и без напомняне да предаде на СУБЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ нотариално 
заверена декларация удостоверяваща унищожаването на лицензионния софтуер и 
прекратяване на използването на същия. 

11.3 Изменения или допълнения на настоящите договорни условия, както и 
допълнителни споразумения, във връзка със същите са правно валидни, само ако са 
договорени в писмена форма. 

11.4 В случай , че някоя разпоредба от настоящите условия е или се окаже, че е 
невалидна, това не води до невалидност на останалите разпоредби. Невалидната 
разпоредба, следва  да се замени със съответна по действащата нормативна уредба, 
която е правно допустима и по своето съдържание и смисъл  е най-близо до 
първоначално договорената разпоредба.  
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