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Splošni pogoji za pogodbe o preizkusnih licencah 
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1. Namen pogodbe, pogoji uporabe 
1.1 Med preizkusnim obdobjem, določenim v naročilnici (90 dni, ra-

zen če ni določeno drugače), ima Pridobitelj licence neizključno 
in neprenosljivo licenco za uporabo pogodbenih predmetov na 
strojni opremi in/ali na lokaciji po dogovoru z družbo Siemens 
Healthineers glede na njihovo predvideno uporabo in v skladu z 
dokumentacijo, kar vključuje vse povezane programske po-
pravke, popravke napak, posodobitve in revizije, ki so stranki 
dane na voljo po razumni presoji družbe Siemens Healthineers, 
ter spremno dokumentacijo. Pridobitelj licence nepooblašče-
nim tretjim osebam ne sme dovoliti dostopa do pogodbenih 
predmetov ali vpogleda vanje ter jim jih ne sme izročiti.  
 

2. Trajanje in prenehanje pogodbe 
2.1 Trajanje Preizkusnega obdobja je opredeljeno v Pogodbi o pre-

izkusni licenci. Veljati začne ob dokončanju namestitve pogod-
benih predmetov v prostorih Pridobitelja licence. Za vsako po-
daljšanje Preizkusnega obdobja je potreben izrecen pisni dogo-
vor. Obe pogodbeni stranki lahko kadar koli v pisni obliki odpo-
vesta Pogodbo o preizkusni licenci.  

2.2 Pred kakršnim koli vračilom pogodbenih predmetov družbi Sie-
mens Healthineers mora Pridobitelj licence v celoti in dokončno 
izbrisati vse osebne podatke, da se zagotovi, da pogodbeni 
predmeti ob vračilu družbi Siemens Healthineers ne bodo vse-
bovali nobenih osebnih podatkov, razen če ni dogovorjeno dru-
gače v posebnih dogovorih (npr. v pogodbi o sodelovanju).  
 

3. Namestitev pogodbenega predmeta 
3.1 Namestitev ali, če je potrebno, odstranitev pogodbenih pred-

metov ob koncu Preizkusnega obdobja opravi Siemens Heal-
thineers na lastne stroške in na podlagi Standardnih pogojev za 
uporabo storitev, razen če ni dogovorjeno drugače.  

3.2 Družba Siemens Healthineers lahko zavrne namestitev, če pra-
vilno delovanje ali varnost pogodbenih predmetov po njenem 
mnenju ni zagotovljeno/-a. Na zahtevo družbe Siemens Heal-
thineers bo Pridobitelj licence med namestitvijo pomagal pri 
preverjanju pravilnega delovanja pogodbenih predmetov. 
 

4. Odgovornost 
4.1 Programska oprema in dokumentacija se zagotovita takšni, kot 

sta, in sta brezplačni za uporabo v skladu s to pogodbo.  
4.2 Družba Siemens Healthineers je odgovorna samo v primeru na-

klepa ali hude malomarnosti. 
 

5. Pogodba o storitvah 
Pridobitelj licence mora zagotoviti redno posodabljanje pogod-
benih predmetov tako, da z družbo Siemens Healthineers sklene 
pogodbo o storitvah, če je tako določeno za posamezen pogod-
beni predmet. 
 

6. Nadaljnja uporaba proti plačilu 
6.1 Pridobitelj licence po izteku preizkusnega obdobja ni dolžan na-

daljevati uporabe pogodbenih predmetov proti plačilu.  
6.2 Če Pridobitelj licence nadaljuje uporabo pogodbenih predmetov 

proti plačilu, velja cena iz priložene ponudbe, zvišana za DDV po 
zakonsko določeni stopnji, ki velja na datum začetka takšne na-
daljnje uporabe. Za nadaljnjo uporabo v tem primeru veljajo Po-
goji poslovanja, z izjemo teh Splošnih pogojev za pogodbe o pre-
izkusnih licencah. 
 
 

7. Izbira prava, prenos pogodbenih pravic in obveznosti, po-
možne pogodbe 

7.1 Pogodbena razmerja ureja slovensko pravo ob izključitvi upo-
rabe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni 
prodaji blaga (CISG). 

7.2 Siemens Healthineers ima pravico, da to pogodbo ali katere koli 
pravice in/ali obveznosti po njej prenese brez soglasja nas-
protne pogodbene stranke na družbo, ki je povezana s Siemens 
Healthcare d.o.o. 

7.3 Pomožne pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki. 
 

 


