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Software Versiondog 
 
Vymezení záruky a odpovědnosti  
 
1. Omezená záruka 

Společnost Pantek (CS) s.r.o. (dále jen Pantek), jako Autorizovaný distributor pro Českou republiku a 
Slovenskou republiku pro společnost AUVESY GmbH & Co. KG (dále jen Auvesy), která je 
výrobcem softwaru Versiondog (dále jen software), ručí po dobu devadesáti dní po dodání softwaru 
nabyvateli licence, že software bude fungovat v souladu s dokumentací. 

Chybná média budou nahrazena v průběhu devadesátidenní záruční doby bez poplatku.  

Během záruční doby společnost Pantek ve spolupráci se společností Auvesy vynaloží obchodně 
přiměřené úsilí, aby přiměřeně včas poskytla úpravy nebo opravy ve vztahu k závažným chybám v 
softwaru. 

Pokud nebude společnost Pantek ve spolupráci se společností Auvesy schopná zaručit fungování 
softwaru garantovaným způsobem, může se nabyvatel licence do 30 dní poté, co nedošlo k úpravě 
nebo opravě chyby, rozhodnout, že ukončí udělení licence a zinkasuje zpět licenční poplatek uhrazený 
společnosti Pantek s ohledem na chybný software. 
 
2. Odmítnutí všech ostatních záruk 

Výše uvedené záruky jsou výhradní a nahrazují všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, 
včetně předpokládané vhodnosti na určitý účel použití. Žádné ústní nebo písemné informace nebo rady 
poskytnuté firmou Pantek nebo Auvesy, jejími prodejci, distributory, zástupci nebo zaměstnanci 
nezřizují žádnou záruku ani žádným způsobem nerozšiřují rozsah záruk uvedených výše a nabyvatel 
licence se nesmí spoléhat na jakékoliv takové informace nebo rady. 

Nezaručuje se, že software bude splňovat požadavky nabyvatele licence, že software bude fungovat 
v jiné kombinaci, než jak je uvedené v dokumentaci, nebo že provoz softwaru bude nepřerušený nebo 
bezchybný. 
 
3. Omezení odpovědnosti  

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení, žádná smluvní strana, ani nikdo jiný, kdo byl zapojený do 
tvorby, výroby nebo poskytování softwaru, včetně subjektů udělujících licence společnosti Auvesy, 
nebude zodpovědná za jakékoliv nepřímé, náhodné, speciální, represivní nebo následné škody, nebo 
škody za ušlý zisk, příjem, data nebo použití, vzniklé kterékoliv smluvní straně nebo jakékoliv třetí 
straně, a to i v případě, že tato strana byla upozorněná na možnost těchto škod. 

Nabyvatel licence potvrzuje, že v ceně za poskytnuté licence softwaru a služby, se odráží rozložení 
rizik, vlastnictví práv duševního vlastnictví a omezení odpovědnosti.  

Případná zodpovědnost společnosti Pantek za škody a výdaje v žádném případě nepřesáhne sumu 
licenčních poplatků zaplacených nabyvatelem licence společnosti Pantek a pokud by tyto škody měly 
být důsledkem používání určitého softwaru nabyvatelem licence nebo technických podpůrných služeb, 
potom bude tato odpovědnost omezená na poplatky za licence nebo podporu zaplacené společnosti 
Pantek za takovýto software nebo služby, na základě kterých vznikla zodpovědnost. 
 
 


