Διεθνς Σ μβαση για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο
Μρος 1 – Γενικο ροι
Η παρο σα Διεθνς Σ μβαση της IBM για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο (″Σ μβαση″) δι;πει
την απκτηση εκ μ;ρους του Πελ3τη υπηρεσι=ν συντρησης λογισμικο (″Συντρηση Λογισμικο ″), η
οπο?α μπορε? να αναϕ;ρεται επ?σης ως συνδρομ και υποστριξη (subscription & support, ″υπηρεσ?ες
S&S″) σε συν3ρτηση με Προγρ3μματα IBM System z. Η Συντρηση Λογισμικο παρ;χεται μνο για
Επιλεγμ;να Προγρ3μματα για τα οπο?α ο Πελ3της διαθ;τει 3δεια χρσης εντς της Επιχε?ρησς του. Η
απκτηση Συντρησης Λογισμικο σε ποστητες μεγαλ τερες απ τον αριθμ για τον οπο?ο ο Πελ3της
διαθ;τει 3δειες χρσης δεν αποτελε? ο τε συνεπ3γεται καμ?α εξουσιοδτηση για επιπλ;ον 3δειες
χρσης. Στην παρο σα Σ μβαση, με τον ρο ″Επιχε?ρηση″ νοε?ται οποιοδποτε νομικ πρσωπο (πως
π.χ. μια εταιρε?α) και οι θυγατρικ;ς στις οπο?ες κατ;χει ποσοστ μεγαλ τερο του 50%. Τα ″Επιλεγμ;να
Προγρ3μματα″ (Eligible Programs) περιγρ3ϕονται παρακ3τω.
Η IBM ;χει συν3ψει συμβ3σεις με ορισμ;νους οργανισμο ς (″Εμπορικο? Συνεργ3τες της IBM″) για την
προ=θηση και δι3θεση προσϕορ=ν (offerings) Συντρησης Λογισμικο . Oταν ο Πελ3της παραγγ;λλει
Συντρηση Λογισμικο που διατ?θεται στον Πελ3τη απ Εμπορικο ς Συνεργ3τες της IBM, η IBM θα
παρ;χει τη Συντρηση Λογισμικο στον Πελ3τη β3σει των ρων της παρο σας Σ μβασης. Η IBM δεν
ε?ναι υπε θυνη για 1) τις πρ3ξεις των Εμπορικ=ν Συνεργατ=ν της IBM, 2) οποιεσδποτε πρσθετες
υποχρε=σεις που τυχν ;χουν αυτο? προς τον Πελ3τη  3) οποιαδποτε προϊντα  υπηρεσ?ες που
παρ;χουν στον Πελ3τη β3σει δικ=ν τους συμβ3σεων. Σε περ?πτωση που ο Εμπορικς Συνεργ3της της
IBM που εξυπηρετε? τον Πελ3τη δεν ε?ναι πλ;ον σε θ;ση να διαθ;τει Συντρηση Λογισμικο , για
οποιονδποτε λγο, ο Πελ3της μπορε?τε να συνεχ?σει να λαμβ3νει Συντρηση Λογισμικο β3σει των
ρων της παρο σας Σ μβασης ζητ=ντας απ την IBM να μεταβιβ3σει τη διαχε?ριση της Συντρησης
Λογισμικο ε?τε 1) σε 3λλον Εμπορικ Συνεργ3τη της IBM της επιλογς του Πελ3τη που ε?ναι
εγκεκριμ;νος να διαθ;τει Συντρηση Λογισμικο στον Πελ3τη (και ο οπο?ος μπορε? να απαιτσει πρ=τα
απ τον Πελ3τη να υπογρ3ψει κ3ποια απ τις δικ;ς του συμβ3σεις), ε?τε (2) στην ?δια την IBM.
Το ’ρθρο 2 της Σ μβασης περι;χει ρους που αϕορο ν σε συγκεκριμ;νες πλατϕρμες υλικο εξοπλισμο .
Οι ροι που περι;χονται στα υπλοιπα 3ρθρα ε?ναι επιπρσθετοι στους ρους του ’ρθρου 2 και ισχ ουν
για λες τις πλατϕρμες.
1. Ενσωματωμνοι ροι
Για τα Επιλεγμ;να Προγρ3μματα για τα οπο?α ισχ ει η παρο σα Σ μβαση χορηγε?ται 3δεια χρσης
β3σει της Διεθνο ς Σ μβασης ’δειας Χρσης Προγρ3μματος (International Program License Agreement ″Σ μβαση IPLA″) εκτς ε3ν 3λλως ορ?ζεται απ την ΙΒΜ. `να αντ?γραϕο της Σ μβασης IPLA παρ;χεται
με κ3θε Προγρ3μμα στον κατ3λογο του Επιλεγμ;νου Προγρ3μματος  σε μια βιβλιοθκη με το νομα
″License″, ως ϕυλλ3διο  σε CD. Τα 3ρθρα της Σ μβασης IPLA με τους τ?τλους ″Δεδομ;να και Β3σεις
Δεδομ;νων του Δικαιο χου ’δειας Χρσης″, ″Περιορισμς Ευθ νης″, ″Επαλθευση Συμμρϕωσης″,
″Γενικ3″ και ″Γεωγραϕικ Εμβ;λεια και Εϕαρμοστ;ο Δ?καιο″, συμπεριλαμβανομ;νων οποιωνδποτε
αντ?στοιχων Oρων που Εμπ?πτουν στο Δ?καιο της συγκεκριμ;νης Χ=ρας που σχετ?ζονται με τα εν λγω
3ρθρα αποτελο ν επ?σης τμμα της παρο σας Σ μβασης, και υπκειται στην ακλουθη δι3ταξη:
α. Ε3ν η εκδοχ της Σ μβασης IPLA που παρ;χεται με το Επιλεγμ;νο Πργραμμα της IBM δεν ε?ναι η
εκδοχ 13  μεταγεν;στερη (ο αριθμς εκδοχς προσδιορ?ζεται με τα τελευτα?α δ ο ψηϕ?α του
αριθμο εντ που – για παρ3δειγμα, ο αριθμς ″13″ στον αριθμ εντ που Z125-3301-13), ττε ισχ ει η
εκδοχ 13. Ο Πελ3της μπορε? να αποκτσει ;να αντ?γραϕο της εκδοχς 13 απ την IBM  τους
μεταπωλητ;ς της, καθ=ς και στο Internet, στη διε θυνση www.ibm.com/software/sla, και
β. στις ακλουθες αλλαγ;ς:
(1) Οι ροι ″Πργραμμα″ και ″’δεια(-ες) Χρσης Προγρ3μματος″ αντικαθ?στανται με τον ρο
″Συντρηση Λογισμικο ″.
(2) Ο ρος ″Δικαιο χος ’δειας Χρσης″ αντικαθ?σταται με τον ρο ″Πελ3της″.
(3) Η ϕρ3ση ″νομοθεσ?ας της χ=ρας στην οπο?α ο Πελ3της απ;κτησε την 3δεια χρσης του
Προγρ3μματος″ στην υποεντητα Εϕαρμοστ;ο Δ?καιο αντικαθ?σταται απ τη ϕρ3ση
″νομοθεσ?ας της χ=ρας στην οπο?α αποκτ3ται Συντρηση Λογισμικο ″.
(4) Η πρταση ″Oλα τα δικαι=ματα, τα καθκοντα και οι υποχρε=σεις μας υπκεινται στη
δικαιοδοσ?α των δικαστηρ?ων της χ=ρας στην οπο?α ο Πελ3της απ;κτησε την 3δεια χρσης του
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Προγρ3μματος″ στην υποεντητα Δικαιοδοσ?α αντικαθ?σταται απ την πρταση ″Oλα τα
δικαι=ματα, τα καθκοντα και οι υποχρε=σεις κ3θε ενς απ τα συμβαλλμενα μ;ρη ;χουν ισχ
μνο στη χ=ρα στην οπο?α αποκτθηκε η Συντρηση Λογισμικο , ε3ν συμϕωνσει η IBM, στη
χ=ρα που χρησιμοποιε?ται η Συντρηση Λογισμικου″.
Οι ροι που αναϕ;ρονται με κεϕαλα?α γρ3μματα στην αρχ των λ;ξεων αλλ3 για τους οπο?ους δεν
παρ;χεται ορισμς στην παρο σα Σ μβαση ;χουν τη σημασ?α που τους αποδ?δεται στην IPLA.
2. Συντρηση Λογισμικο
α. Για τα Επιλεγμ;να Προγρ3μματα που εκτελο νται σε πλατϕρμα IBM System z  σε ισοδ ναμη
πλατϕρμα:
(1) Επιλεγμνα Προγρμματα: Τα Προγρ3μματα για τα οπο?α ε?ναι διαθ;σιμες οι υπηρεσ?ες S&S
αναϕ;ρονται στην ιστοσελ?δα
www-1.ibm.com/servers/eserver/zseries/library/swpriceinfo. Πατστε στη διασ νδεση IPLA
Subscription and Support Addenda.
(2) Περοδος S&S: `να ;τος. Oταν ο Πελ3της παραγγε?λει υπηρεσ?ες S&S με ;να Πργραμμα, η
αρχικ Περ?οδος S&S αρχ?ζει κατ3 την ημερομην?α που η IBM καθιστ3 το Πργραμμα διαθ;σιμο
στον Πελ3τη.
(3) Πρωρος Τερματισμς Περιδου S&S για να Πργραμμα: Εν= ο Πελ3της μπορε? να τερματ?σει
μια Περ?οδο S&S, η IBM δεν εκδ?δει πιστωτικ ο τε προβα?νει σε επιστροϕ χρημ3των για το μη
χρησιμοποιημ;νο τμμα της Περιδου S&S.
(4) Αυτματη Ανανωση: Ε3ν, κατ3 την τελευτα?α ημ;ρα της τρ;χουσας Περιδου S&S, η IBM δεν
;χει λ3βει ;γγραϕη επικοινων?α απ τον Πελ3τη αναϕορικ3 με την αναν;ωση της Περιδου S&S
για ;να Πργραμμα εκ μ;ρους του Πελατ, η IBM θα προβε? στην αυτματη αναν;ωση της εν
λγω λγουσα Περιδου S&S β3σει των ρων της Σ μβασης και β3σει των χρε=σεων που
ισχ ουν κατ3 την ημερομην?α αυτ, στα πλα?σια του εϕαρμοστ;ου δικα?ου. Κ3θε επμενη
Περ?οδος S&S αρχ?ζει την επμενη ημ;ρα μετ3 τη λξη της προηγο μενης Περιδου S&S.
(5) Προσαρμογ Περιδου S&S: Κατ3 την αρχικ απκτηση  επαν;ναρξη των υπηρεσι=ν S&S εκ
μ;ρους του Πελ3τη,  πριν τη λξη της ττε τρ;χουσας Περιδου S&S, ο Πελ3της μπορε? να
ζητσει την προσαρμογ της δι3ρκειας της Περιδου S&S ;τσι =στε να λγει το μνα που
επιλ;γει ο Πελ3της. Ε3ν ο Πελ3της δεν επιλ;ξει ημερομην?α, η IBM θα τον ενημερ=σει για την
ημερομην?α λξης. Η ″Χρ;ωση για S&S (″Συντρηση Λογισμικο ″)″ (βλ. εδ3ϕιο (1) στην
υποεντητα β. ″Συντρηση Λογισμικο αποκτ=μενη απευθε?ας απ την IBM″ της παρακ3τω
εντητας 3. ″Χρε=σεις και Πληρωμ″) θα ε?ναι αν3λογη της δι3ρκειας.
(6) Υπηρεσες S&S: Κατ3 τη δι3ρκεια της Περιδου S&S, για το μη τροποποιημ;νο τμμα ενς
Προγρ3μματος και στο βαθμ που ε?ναι δυνατ η αναπαραγωγ προβλημ3των στο καθορισμ;νο
λειτουργικ περιβ3λλον, η IBM θα παρ;χει τα εξς:
(α) πληροϕορ?ες διρθωσης ελαττ=ματος (defect), ;ναν περιορισμ (restriction)  μια μ;θοδο
παρ3καμψης (bypass) του προβλματος
(β) Ενημερ=σεις Προγρ3μματος (Program Updates): περιοδικ;ς εκδσεις συλλογ=ν απ
διορθ=σεις στον κ=δικα, επιδιορθ=σεις (fixes), λειτουργικ;ς επαυξσεις και ν;ες εκδσεις
και εκδοχ;ς του Προγρ3μματος και της σχετικς τεκμηρ?ωσης
(γ) Τεχνικ Βοθεια (Technical Assistance): ε λογη εξ αποστ3σεως βοθεια μ;σω τηλεϕ=νου 
ηλεκτρονικ=ς για την αντιμετ=πιση πιθαν=ν ελαττωμ3των (defects) σε Προγρ3μματα.
Τεχνικ βοθεια διατ?θεται απ το κ;ντρο υποστριξης της IBM στη γεωγραϕικ
περιϕ;ρεια του Πελ3τη. Επιπρσθετες λεπτομ;ρειες σχετικ3 με την Τεχνικ Βοθεια,
συμπεριλαμβανομ;νων πληροϕορι=ν επικοινων?ας της IBM (βλ. Παρ3ρτημα Γ:
Πληροϕορ?ες Επικοινων?ας), παρ;χονται στο Εγχειρ?διο Υποστριξης Λογισμικο ΙΒΜ
(ΙΒΜ Software Support Handbook) στη διε θυνση
www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/home.html.
Οι υπηρεσ?ες S&S δεν περιλαμβ3νουν βοθεια για 1) το σχεδιασμ και την αν3πτυξη
εϕαρμογ=ν, 2) τη χρση Προγραμμ3των εκ μ;ρους του Πελ3τη σε περιβ3λλον διαϕορετικ απ
το καθορισμ;νο περιβ3λλον λειτουργ?ας  3) βλ3βες που προκαλο νται απ προϊντα για τα
οπο?α η IBM δεν ϕ;ρει ευθ νη στα πλα?σια πλα?σια της παρο σας Σ μβασης.
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Οι υπηρεσ?ες S&S παρ;χονται μνο ε3ν το Πργραμμα ε?ναι εντς του δικο του χρονικο
πλαισ?ου υποστριξης πως ορ?ζεται στην πολιτικ Κ κλου Ζως Υποστριξης Λογισμικο
(Software Support Lifecycle) για το Πργραμμα.
(7) Χρωση Επανναρξης: Μια χρ;ωση για την επαν;ναρξη υπηρεσι=ν S&S αϕο ο Πελ3της ε?τε (α)
απ;ρριψε τη λψη υπηρεσι=ν S&S ταν ο Πελ3της απ;κτησε την 3δεια χρσης του
Προγρ3μματος  (β) τερμ3τισε τις υπηρεσ?ες S&S. Η χρ;ωση αυτ ισο ται με το σ νολο λων
των Χρε=σεων S&S που θα ε?χε καταβ3λει ο Πελ3της κατ3 τη δι3ρκεια του χρονικο
διαστματος που ;χει παρ;λθει. Σε τ;τοια περ?πτωση, η Περ?οδος S&S αρχ?ζει κατ3 την
ημερομην?α αποδοχς της παραγγελ?ας του Πελ3τη απ την IBM.
(8) Αναβθμιση S&S: Ε3ν ο Πελ3της προβε? στην αναβ3θμιση των υπηρεσι=ν S&S λγω α ξησης
του επιπ;δου χρσης ενς Επιλεγμ;νου Προγρ3μματος, οποιαδποτε α ξηση της Χρ;ωσης S&S
θα υπολογιστε? αναλογικ3 μ;χρι το τ;λος της τρ;χουσας Περιδου S&S.
β. Για Επιλεγμ;να Προγρ3μματα που εκτελο νται σε κατανεμημ;νες πλατϕρμες (π.χ. IBM Power
Systems, IBM System i, IBM System p, IBM System x, IBM System Storage και IBM Retail Store
Solutions)  ισοδ ναμα συστματα:
(1) Επιλεγμνα Προγρμματα: Εκτς ε3ν 3λλως ορ?ζεται απ την IBM, Επιλεγμ;να Προγρ3μματα
για τα οπο?α διατ?θεται Συντρηση Λογισμικο αναϕ;ρονται στην ιστοσελ?δα
www.ibm.com/servers/eserver/iseries/sftsol/subscript2.htm  μπορο ν να αποκτηθο ν απ τον
εκπρσωπο μ3ρκετινγκ της IBM  τον Εμπορικ Συνεργ3τη της IBM που εξυπηρετε? τον
Πελ3τη.
(2) Αρχικ Περοδος Συντρησης Λογισμικο: Ο Πελ3της πρ;πει να επιλ;ξει ε?τε ;να ;τος, η
χρ;ωση για το οπο?ο μπορε? να συμπεριληϕθε? στη χρ;ωση για το Επιλεγμ;νο Πργραμμα, ε?τε,
;ναντι πρσθετης χρ;ωσης, τρ?α ;τη Συντρησης Λογισμικο κατ3 την παραγγελ?α ενς
Επιλεγμ;νου Προγρ3μματος απ τον Πελ3τη. Η Αρχικ Περ?οδος Συντρησης Λογισμικο
αρχ?ζει κατ3 την ημερομην?α που η IBM καθιστ3 το Πργραμμα διαθ;σιμο στον Πελ3τη. Ε3ν το
Επιλεγμ;νο Πργραμμα αποτελε? μ;ρος μιας Σ ντηρησης Λογισμικο IBM για OS/400, i5/OS
και επιλεγμ;νων Προγραμμ3των, ττε η δι3ρκεια της Αρχικς Περιδου Συντρησης
Λογισμικο θα προσαρμοστε? ;τσι =στε η λξη της να συμπ?πτει με αυτ των 3λλων
Επιλεγμ;νων Προγραμμ3των της ομ3δας. Σε τ;τοια περ?πτωση, η Αρχικ Περ?οδος Συντρησης
Λογισμικο μπορε? να ε?ναι μικρτερη του ενς ;τους.
(3) Επμενες Περοδοι Συντρησης Λογισμικο (βσει της παροσας Σμβασης): ;να  τρ?α ;τη, κατ’
επιλογ του Πελ3τη.
(4) Πρωρος Τερματισμς Περιδου Συντρησης Λογισμικο για να Πργραμμα: Εν= ο Πελ3της
μπορε? να τερματ?σει μια Περ?οδο Συντρησης Λογισμικο , η IBM δεν εκδ?δει πιστωτικ ο τε
προβα?νει σε επιστροϕ χρημ3των για το μη χρησιμοποιημ;νο τμμα της Περιδου Συντρησης
Λογισμικο .
(5) Ανανωση:
(α) Ε?ναι ευθ νη του Πελ3τη να προβα?νει στην αναν;ωση της Συντρησης Λογισμικο στο
τ;λος κ3θε Περιδου Συντρησης Λογισμικο . Η IBM  ο Εμπορικς Συνεργ3της της IBM
που εξυπηρετε? τον Πελ3τη θα ανανε=νει τη λγουσα Συντρηση Λογισμικο β3σει των
ρων και των χρε=σεων που θα ;χουν τεθε? στη δι3θεση του Πελ3τη πριν τη λξη της
εκ3στοτε ισχ ουσας Περιδου Συντρησης Λογισμικο , εϕσον λαμβ3νει την παραγγελ?α
αναν;ωσης του Πελ3τη (π.χ. ;ντυπο παραγγελ?ας, επιστολ παραγγελ?ας, εντολ αγορ3ς)
το αργτερο κατ3 την ημερομην?α λξης. Οι μετ;πειτα Περ?οδοι Συντρησης Λογισμικο
β3σει της παρο σας Σ μβασης ( β3σει 3λλων ρων και χρε=σεων που θα ;χουν τεθε? στη
δι3θεση του Πελ3τη πριν τη λξη της εκ3στοτε ισχ ουσας Περιδου Συντρησης
Λογισμικο ) θα αρχ?ζουν κατ3 την ημ;ρα που ;πεται της ημερομην?ας λξης της
προηγο μενης Περιδου Συντρησης Λογισμικο . Ε3ν ο Πελ3της δεν προβε? στην
αναν;ωση της Συντρησης Λογισμικο μ;χρι την ημερομην?α λξης της Περιδου
Συντρησης Λογισμικο αλλ3 μετ;πειτα επιθυμε? να αποκτσει Συντρηση Λογισμικο , θα
επιβληθε? μια Χρ;ωση για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο μετ3 την Απκτηση της
’δειας Χρσης (Software Maintenance After License Fee), πως ορ?ζεται παρακ3τω.
(β) Για Επιλεγμ;να Προγρ3μματα που εκτελο νται σε πλατϕρμες Power Systems, System i 
System p, ε3ν ο Πελ3της το προσδιορ?σει εξ αρχς, η IBM, ακμα και σε περ?πτωση που δεν
λ3βει την παραγγελ?α αναν;ωσης του Πελ3τη, θα εξακολουθε? να παρ;χει Συντρηση
Λογισμικο β3σει των ρων και των χρε=σεων που θα ;χουν τεθε? στη δι3θεση του Πελ3τη
πριν την ημερομην?α λξης της ισχ ουσας Περιδου Συντρησης Λογισμικο .
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(6) Συντρηση Λογισμικο: Κατ3 τη δι3ρκεια της Περιδου Συντρησης Λογισμικο :
(α) Η IBM διαθ;τει στον Πελ3τη την πλ;ον πρσϕατη εμπορικ3 διαθ;σιμη εκδοχ (version),
;κδοση (release)  ενημ;ρωση (update) λων των Επιλεγμ;νων Προγραμμ3των για τα οπο?α ο
Πελ3της αποκτ3 Συντρηση Λογισμικο β3σει της παρο σας Σ μβασης, εϕσον καταστε?
διαθ;σιμη. Για Προγρ3μματα Power Systems, System i και System p β3σει της παρο σας
Σ μβασης, ο Πελ3της μπορε? να αποκτ3 αναβαθμ?σεις για οποιαδποτε πιο πρσϕατη
εμπορικ3 διαθ;σιμη εκδοχ, ;κδοση  ενημ;ρωση. Το δικα?ωμα του Πελ3τη να
αναβαθμ?σει ;να Πργραμμα σε ν;α εκδοχ, ;κδοση  ενημ;ρωση β3σει της παρο σας
παραγρ3ϕου μπορε? να ασκηθε? μνο κατ3 τη δι3ρκεια της Περιδου Συντρησης
Λογισμικο και λγει στο τ;λος της εν λγω Περιδου ε3ν η Συντρηση Λογισμικο δεν
ανανεωθε?.
(β) Για τη Συντρηση Λογισμικο της IBM για OS/400, i5/OS και επιλεγμ;να Προγρ3μματα, ο
Πελ3της δικαιο ται να αναβαθμ?σει ;να Επιλεγμ;νο Πργραμμα σε μια συγκεκριμ;νη
εκδοχ (version)  ;κδοση (release) μνο μ?α ϕορ3 αν3 μηχαν, παρ3 τα σα προβλ;πονται
στο ανωτ;ρω εδ3ϕιο 2.β.(6)(α).
(γ) Η IBM παρ;χει στον Πελ3τη τεχνικ βοθεια σχετικ3 με 1) σ ντομες ερωτσεις ρουτ?νας
του Πελ3τη σχετικ3 με την εγκατ3σταση και τη χρση, και 2) προβλματα που σχετ?ζονται
με κ=δικα.
(δ) Η IBM παρ;χει βοθεια μ;σω τηλεϕ=νου και, ε3ν ε?ναι διαθ;σιμη, μ;σω ηλεκτρονικς
πρσβασης, μνο στο προσωπικ τεχνικς υποστριξης των πληροϕοριακ=ν συστημ3των
του Πελ3τη, κατ3 τη δι3ρκεια του κανονικο εργ3σιμου ωραρ?ου (των δημοσιευμ;νων ωρ=ν
κ ριας β3ρδιας της IBM) του κ;ντρου υποστριξης της IBM στη γεωγραϕικ περιϕ;ρεια του
Πελ3τη. Η βοθεια αυτ δεν ε?ναι διαθ;σιμη στους τελικο ς χρστες του Πελ3τη. Η IBM
παρ;χει βοθεια για προβλματα τ που ″Severity 1″ επ? 24 =ρες το 24ωρο, κ3θε ημ;ρα του
;τους. Επιπρσθετες πληροϕορ?ες σχετικ3 με την παροχ βοθειας, συμπεριλαμβανομ;νου
του ορισμο ενς προβλματος τ που ″Severity 1″, παρ;χονται στο Εγχειρ?διο Υποστριξης
Λογισμικο ΙΒΜ (ΙΒΜ Software Support Handbook) στη διε θυνση
www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/home.html.
(ε) Η Συντρηση Λογισμικο δεν περιλαμβ3νει βοθεια για 1) το σχεδιασμ και την αν3πτυξη
εϕαρμογ=ν, 2) τη χρση Επιλεγμ;νων Προγραμμ3των εκ μ;ρους του Πελ3τη σε περιβ3λλον
διαϕορετικ απ το καθορισμ;νο περιβ3λλον λειτουργ?ας  3) βλ3βες που προκαλο νται
απ προϊντα για τα οπο?α η IBM δεν ϕ;ρει ευθ νη στα πλα?σια πλα?σια της παρο σας
Σ μβασης.
(στ) Επ?σης παρ;χεται μνο ε3ν το Πργραμμα ε?ναι εντς του δικο του χρονικο πλαισ?ου
υποστριξης πως ορ?ζεται στην πολιτικ Κ κλου Ζως Υποστριξης Λογισμικο
(Software Support Lifecycle) για το Πργραμμα.
(7) Χρωση για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο μετ την Απκτηση της ’δειας Χρσης
(μπορε? να αναϕ;ρεται ως ″Συντρηση μετ3 την Απκτηση ’δειας Χρσης″ (″Maintenance After
License″  ″MAL″) σε συν3ρτηση με πλατϕρμες System i και ως ″Χρ;ωση μετ3 την Απκτηση
’δειας Χρσης″ (″After License Charge″  ″ALC″) σε συν3ρτηση με πλατϕρμες System p):
(α) Χρ;ωση για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο μετ3 την Απκτηση της ’δειας Χρσης
ε?ναι η χρ;ωση που επιβ3λλεται για την επαν;ναρξη της Συντρησης Λογισμικο ε3ν ο
Πελ3της:
i. δεν την αναν;ωσε πριν τη λξη της ττε ισχ ουσας Περιδου Συντρησης Λογισμικο 
ii. την τερμ3τισε.
(β) Η Περ?οδος Συντρησης Λογισμικο για την επαν;ναρξη της Συντρησης Λογισμικο
αρχ?ζει κατ3 την ημερομην?α που η IBM αποδ;χεται τη σχετικ παραγγελ?α του Πελ3τη.
(γ) Η Χρ;ωση για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο μετ3 την Απκτηση της ’δειας
Χρσης επιβ3λλεται ταν ο Πελ3της αποκτσει μια μεταχειρισμ;νη μηχαν Power
Systems, System i  System p και επιθυμε? να αποκτσει Συντρηση Λογισμικο για OS/400,
i5/OS και επιλεγμ;να Προγρ3μματα, εκτς ε3ν:
i. στη μηχαν ;χει εγκατασταθε? η πιο πρσϕατη εκδοχ (version) και ;κδοση (release) του
κατ3λληλου λειτουργικο συστματος, και
ii. ο Πελ3της αποκτσει Συντρηση Λογισμικο εντς 30 ημερ=ν απ την ημερομην?α
απκτησης της μηχανς εκ μ;ρους του Πελ3τη.
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(δ) Η Χρ;ωση για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο μετ3 την Απκτηση της ’δειας
Χρσης επιβ3λλεται ταν ο Πελ3της αποκτσει μια μεταχειρισμ;νη μηχαν Power
Systems, System i  System p και επιθυμε? να αποκτσει Συντρηση Λογισμικο για το
λειτουργικ σ στημα AIX  για επιλεγμ;να Προγρ3μματα AIX, εκτς ε3ν:
i. στη μηχαν ;χει εγκατασταθε? μια πρσϕατη εκδοχ (version) και ;κδοση (release) του
λειτουργικο συστματος AIX  των επιλεγμ;νων Προγραμμ3των AIX, και
ii. ο Πελ3της αποκτσει Συντρηση Λογισμικο εντς 30 ημερ=ν απ την ημερομην?α
απκτησης της μηχανς εκ μ;ρους του Πελ3τη.
(ε) Για τη Συντρηση Λογισμικο για 3λλα Επιλεγμ;να Προγρ3μματα που δεν καλ πτονται
κατ3 3λλον τρπο απ τις διατ3ξεις της παρο σας υποεντητας 2.β(7), μπορε? να ισχ ει μια
Χρ;ωση για την Απκτηση Συντρησης Λογισμικο μετ3 την Απκτηση της ’δειας Χρσης
για Πελ3τες που αποκτο ν μεταχειρισμ;νες μηχαν;ς Power Systems, System i  System p.
Επικοινωνστε με τον εκπρσωπο της IBM που σας εξυπηρετε? , αν3λογα με την
περ?πτωση, ;ναν Εμπορικ Συνεργ3της της IBM  ;να Κ;ντρο Κλσεων (Call Center) της
IBM, για περισστερες πληροϕορ?ες.
(8) Μεταβ?βαση Συντρησης Λογισμικο IBM σε μηχαν;ς Power Systems, System i και System p:
Π;ραν των διατ3ξεων του παρακ3τω ’ρθρου 4. ″Δυναττητα Μεταβ?βασης της Συντρησης
Λογισμικο ″, η Συντρηση Λογισμικο για Προγρ3μματα που εκτελο νται σε πλατϕρμες
Power Systems, System i  System p:
(α) ισχ ει για μια καθορισμ;νη μηχαν (τ πο, μοντ;λο και αριθμ σειρ3ς),
(β) μπορε? να μεταβιβαστε? μνο σε 3λλη μηχαν για την οπο?α ;χει αποκτηθε? 3δεια χρσης
για το ?διο λειτουργικ σ στημα στο ?διο  νετερο επ?πεδο ;κδοσης, και
(γ) μπορε? να παρ;χεται ;ναντι αυξημ;νης Χρ;ωσης Συντρησης Λογισμικο ε3ν η μηχαν
προς την οπο?α πραγματοποιε?ται η μεταβ?βαση ;χει μεγαλ τερη δυναμικτητα.
3. Χρε'σεις και Πληρωμ
Ε3ν ο Πελ3της επιστρ;ψει ;να Επιλεγμ;νο Πργραμμα ;ναντι επιστροϕς χρημ3των σ μϕωνα με τους
ρους της 3δειας χρσης του, η IBM  ο Εμπορικς Συνεργ3της της IBM που εξυπηρετε? τον Πελ3τη θα
τερματ?σει τη Συντρηση Λογισμικο που ε?χε παραγγελθε? με το Πργραμμα και θα επιστρ;ψει
οποιεσδποτε χρε=σεις ;χουν καταβληθε? για αυτν. Η IBM δεν επιστρ;ϕει χρματα για Συντρηση
Λογισμικο αν δεν ;χει επιστραϕε? το αντ?στοιχο Επιλεγμ;νο Πργραμμα.
α. Αγορ3 Συντρησης Λογισμικο απ Εμπορικ Συνεργ3τη της IBM
Oταν ο Πελ3της αγορ3ζει Συντρηση Λογισμικο απ ;ναν Εμπορικ Συνεργ3τη της IBM, ο
Εμπορικς Συνεργ3της της IBM καθορ?ζει τις χρε=σεις και τους ρους που τις δι;πουν. Ο Πελ3της θα
πληρ=νει απευθε?ας τον Εμπορικ Συνεργ3τη της IBM.
β. Αγορ3 Συντρησης Λογισμικο απευθε?ας απ την IBM
(1) Οι χρε=σεις για τη Συντρηση Λογισμικο για κ3θε Περ?οδο Συντρησης Λογισμικο , οι
οπο?ες ονομ3ζονται ″Χρ;ωση Συντρησης Λογισμικο ″, τιμολογο νται εκ των προτ;ρων.
(2) Η Χρ;ωση Συντρησης Λογισμικο μπορε? να διαϕ;ρει αν3λογα π.χ. με τη μηχαν
(τ πο/μοντ;λο), το Επιλεγμ;νο Πργραμμα  την ομ3δα Επιλεγμ;νων Προγραμμ3των,  το
επ?πεδο χρσης του Επιλεγμ;νου Προγρ3μματος.
(3) Η IBM μπορε? να αυξσει τη Χρ;ωση Συντρησης Λογισμικο χωρ?ς ειδοπο?ηση. Μια α ξηση
δεν θα ισχ σει για τον Πελ3τη ε3ν η IBM λ3βει την παραγγελ?α του Πελ3τη για Συντρηση
Λογισμικο πριν την ημερομην?α ανακο?νωσης της α ξησης και η IBM διαθ;σει στον Πελ3τη τη
Συντρηση Λογισμικο εντς τρι=ν μην=ν απ την ημερομην?α που παρ;λαβε την παραγγελ?α
του. Ο Πελ3της θα επωϕελε?ται απ τυχν μει=σεις στη Χρ;ωση Συντρησης Λογισμικο για
ποσ3 που καθ?στανται απαιτητ3 κατ3  μετ3 την ημερομην?α ισχ ος της με?ωσης.
(4) Τα ποσ3 καθ?στανται οϕειλμενα και πληρωτ;α με την παραλαβ του τιμολογ?ου. Ο Πελ3της
συμϕωνε? να καταβ3λλει τα οϕειλμενα ποσ3 β3σει των εν λγω ρων, συμπεριλαμβανομ;νων
οποιωνδποτε τκων υπερημερ?ας.
(5) Ε3ν οποιαδποτε αρχ επιβ3λει κ3ποιο δασμ, ϕρο, επιβ3ρυνση  χρ;ωση, εκτς εκε?νων που
υπολογ?ζονται με β3ση το καθαρ εισδημα της IBM, επ? της Συντρησης Λογισμικο που
παρ;χει η IBM β3σει της παρο σας Σ μβασης, ο Πελ3της συμϕωνε? να καταβ3λει το ποσ αυτ
πως καθορ?ζεται στο τιμολγιο, εκτς ε3ν ο Πελ3της προσκομ?σει ;γγραϕο απαλλαγς.
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4. Δυναττητα Μεταββασης της Συντρησης Λογισμικο
Ο Πελ3της μπορε? να μεταβιβ3σει τη Συντρηση Λογισμικο μνο σε νομικ πρσωπο που ανκει στην
Επιχε?ρηση του Πελ3τη και ;χει την ;δρα του στη χ=ρα που ;χει αποκτηθε? η Συντρηση Λογισμικο ,
υπ τον ρο τι το νομικ πρσωπο που δ;χεται το Επιλεγμ;νο Πργραμμα συμϕωνε? με τους ρους της
παρο σας Σ μβασης.
5. Υποχρε'σεις του Πελτη
Ο Πελ3της συμϕωνε? τι ταν αποκτσει Συντρηση Λογισμικο για ;να Επιλεγμ;νο Πργραμμα:
α. Ο Πελ3της θα αποκτσει τη Συντρηση Λογισμικο στο ?διο επ?πεδο χρσης με το επ?πεδο στο οπο?ο
;χει εξουσιοδοτηθε? η χρση του Επιλεγμ;νου Προγρ3μματος. Δεν παρ;χεται μερικ κ3λυψη για
;να συγκεκριμ;νο Επιλεγμ;νο Πργραμμα.
β. Ο Πελ3της ε?ναι υπε θυνος για τα αποτελ;σματα που προκ πτουν απ τη χρση της Συντρησης
Λογισμικο .
γ. Ο Πελ3της θα επιτρ;πει στην IBM, κατπιν σχετικο αιτματς της, την εξ αποστ3σεως πρσβαση
στο σ στημα του Πελ3τη =στε να παρ;χει βοθεια στον Πελ3τη στην απομνωση της αιτ?ας του
προβλματος λογισμικο .
δ. Ο Πελ3της παραμ;νει υπε θυνος για την επαρκ προστασ?α του συστματς του και λων των
δεδομ;νων που περι;χονται σε αυτ, σε κ3θε περ?πτωση εξ αποστ3σεως πρσβασης της IBM σε αυτ
κατπιν αδε?ας του Πελ3τη για να βοηθσει τον Πελ3τη στην απομνωση της αιτ?ας του προβλματος
λογισμικο .
ε. Ο Πελ3της θα εξασϕαλ?ζει στην IBM επαρκ, δωρε3ν και ασϕαλ πρσβαση στις εγκαταστ3σεις του
για την εκπλρωση των υποχρε=σε=ν της.
στ. Π;ραν των σων επιτρ;πονται στο ανωτ;ρω ’ρθρο 4. ″Δυναττητα Μεταβ?βασης Συντρησης
Λογισμικο ″, ο Πελ3της δεν θα εκχωρσει,  3λλως μεταβιβ3σει, την παρο σα Σ μβαση  τα
δικαι=ματ3 του υπ την παρο σα Σ μβαση,  αναθ;σει σε τρ?τους τις υποχρε=σεις του, χωρ?ς εκ των
προτ;ρων ;γγραϕη ;γκριση της IBM. Οποιαδποτε τ;τοια αππειρα ε?ναι 3κυρη. Η εκχ=ρηση της
Σ μβασης, εν λω  εν μ;ρει, εντς της Επιχε?ρησης της οπο?ας κ3θε ;νας απ εμ3ς αποτελε? μ;ρος,
 σε δι3δοχο οργανισμ στα πλα?σια συγχ=νευσης  εξαγορ3ς, δεν απαιτε? τη συγκατ3θεση του
3λλου. Η IBM ;χει επ?σης το δικα?ωμα να εκχωρσει, χωρ?ς τη συγκατ3θεσ σας, τα δικαι=ματα
ε?σπραξης πληρωμ=ν που απορρ;ουν απ τη Σ μβαση. Η μεταβ?βαση απ την IBM μ;ρους των
επιχειρηματικ=ν της δραστηριοττων που επηρε3ζει λους τους πελ3τες της με τον ?διο τρπο δεν
θεωρε?ται εκχ=ρηση της Σ μβασης.
6. Εγγηση για Συντρηση Λογισμικο
Η IBM εγγυ3ται τι η Συντρηση Λογισμικο θα παρ;χεται με ε λογη προσοχ και δεξιτητα και
σ μϕωνα με την περιγραϕ της στο στο Εγχειρ?διο Υποστριξης Λογισμικο ΙΒΜ (IBM Software Support
Handbook) στη διε θυνση
www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/home.html. Ο Πελ3της συμϕωνε? να παρ;χει
εγκα?ρως ;γγραϕη ειδοπο?ηση για οποιαδποτε περ?πτωση μη συμμρϕωσης με την εγγ ηση, =στε η
IBM να μπορε? να προβε? σε διορθωτικ;ς εν;ργειες.
Η παρο σα εγγ ηση θα ακυρωθε? σε περ?πτωση κακς χρσης, ατυχματος, τροποπο?ησης,
ακατ3λληλου ϕυσικο  λειτουργικο περιβ3λλοντος, λειτουργ?ας σε περιβ3λλον διαϕορετικ απ το
καθορισμ;νο περιβ3λλον λειτουργ?ας  δυσλειτουργ?ας που προκλθηκε απ τη χρση προϊντος για το
οπο?ο δεν ε?ναι υπε θυνη η IBM.
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ; ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ,
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ; ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ ;
ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ; ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
Η IBM δεν εγγυ3ται την αδι3λειπτη  χωρ?ς σϕ3λματα παροχ Συντρησης Λογισμικο , ο τε τι θα
διορθ=σει λα τα ελαττ=ματα.
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7. Τροποποηση των ρων της Σμβασης
Η IBM μπορε? να τροποποιε? τους ρους της Σ μβασης με ;γγραϕη ειδοπο?ηση τρι=ν μην=ν, μ;σω
επιστολς  e-mail, ε?τε απευθε?ας στον Πελ3τη ε?τε μ;σω του Εμπορικο Συνεργ3τη της IBM που
εξυπηρετε? τον Πελ3τη. Οι τροποποισεις αυτ;ς δεν ;χουν αναδρομικ ισχ και ισχ ουν, απ την ημ;ρα
που η IBM καθορ?ζει ως ημερομην?α ισχ ος στην ειδοπο?ηση, μνο για ν;ες παραγγελ?ες και ανανε=σεις.
Σε κ3θε 3λλη περ?πτωση, για να ε?ναι ;γκυρη οποιαδποτε τροποπο?ηση, θα πρ;πει να την υπογρ3ψουν
και τα δ ο μ;ρη.
8. Τερματισμς και Παση
Οποιοδποτε απ τα δ ο μ;ρη μπορε? να τερματ?σει τη Σ μβαση ε3ν το 3λλο μ;ρος δεν συμμορϕ=νεται με
οποιονδποτε απ τους ρους της, υπ την προϋπθεση τι θα παρασχεθε? στο μ;ρος που δεν
συμμορϕ=νεται ;γγραϕη ειδοπο?ηση και ε λογο χρονικ δι3στημα για να συμμορϕωθε?.
Η IBM μπορε? να αποσ ρει τη Συντρηση Λογισμικο για ;να Πργραμμα δημοσιε οντας σχετικ
ειδοπο?ηση απσυρσης το αργτερο 12 μνες πριν την ημερομην?α ισχ ος της εν λγω απσυρσης. Ε3ν η
IBM αποσ ρει Συντρηση Λογισμικο για την οπο?α ο Πελ3της ;χει προπληρ=σει και η IBM δεν ;χει
ολοκληρ=σει πλρως την παροχ της στον Πελ3τη, ττε η IBM κατ3 τη διακριτικ της ευχ;ρεια ε?τε θα
συνεχ?σει να παρ;χει τη Συντρηση Λογισμικο στον Πελ3τη μ;χρι το τ;λος της σχετικς Περιδου
Συντρησης Λογισμικο ε?τε θα επιστρ;ψει στον Πελ3τη το αναλογο ν ποσ. Η απκτηση Συντρησης
Λογισμικο δεν επεκτε?νει την περ?οδο κατ3 την οπο?α υποστηρ?ζεται ;να Επιλεγμενο Πργραμμα.
Παρ3 την παρξη οποιουδποτε αντ?θετου ρου στην παρο σα Σ μβαση, ε3ν η IBM τερματ?σει την 3δεια
χρσης του Πελ3τη επ? ενς Επιλεγμ;νου Προγρ3μματος λγω αθ;τησης οποιωνδποτε ρων της εκ
μ;ρους του Πελ3τη, η IBM μπορε? ταυτχρονα να τερματ?σει τη Συντρηση Λογισμικο για το εν λγω
Επιλεγμ;νο Πργραμμα. Στην περ?πτωση αυτ, η IBM δεν ε?ναι υποχρεωμ;νη να προβε? στην επιστροϕ
χρημ3των  στην ;κδοση πιστωτικο για οποιοδποτε μη χρησιμοποιημ;νο μ;ρος της περιδου
Συντρησης Λογισμικο .
Η IBM μπορε? να αποσ ρει την προσϕορ3 Συντρησης Λογισμικο στο σ νολ της παρ;χοντας ;γγραϕη
ειδοπο?ηση 12 μην=ν σε λους τους ττε τρ;χοντες πελ3τες της Συντρησης Λογισμικο μ;σω
επιστολς  μην ματος e-mail.
Οποιοιδποτε ροι της Σ μβασης των οπο?ων η ισχ ς παρατε?νεται απ τη ϕ ση τους π;ραν της λξης
της, παραμ;νουν σε ισχ ;ως του εκπληρωθο ν και ισχ ουν και για τους αντ?στοιχους διαδχους και
εκδοχε?ς κ3θε ενς απ τα δ ο μ;ρη.
9. Πρσθετοι ροι
α. Η IBM μπορε? να ζητσει απ τον Πελ3τη (1) να επιτρ;ψει στην IBM την εξ αποστ3σεως πρσβαση
στο σ στημα του Πελ3τη  (2) να στε?λει στην IBM πληροϕορ?ες  δεδομ;να συστματς του Πελ3τη
=στε η IBM να ε?ναι σε θ;ση να βοηθσει τον Πελ3τη στην απομνωση της αιτ?ας ενς προβλματος
λογισμικο . Η IBM χρησιμοποιε? τις πληροϕορ?ες για σϕ3λματα και προβλματα μνο για τη
βελτ?ωση των προϊντων και των υπηρεσι=ν της και για την καλ τερη παροχ της Συντρησης
Λογισμικο . Για αυτ το σκοπ, η IBM μπορε? να κ3νει χρση υπεργολ3βων και οργανισμ=ν της
Εταιρε?ας IBM σε 3λλες χ=ρες και ο Πελ3της εξουσιοδοτε? την IBM να το πρ3ξει.
Ο Πελ3της παραμ;νει υπε θυνος για (i) οποιαδποτε δεδομ;να και το περιεχμενο οποιασδποτε
β3σης δεδομ;νων που ο Πελ3της καθιστ3 διαθ;σιμη στην IBM, (ii) την επιλογ και εϕαρμογ
διαδικασι=ν και ελ;γχων αναϕορικ3 με την πρσβαση, ασϕ3λεια, κρυπτογρ3ϕηση, χρση και
μετ3δοση δεδομ;νων (συμπεριλαμβανομ;νων πληροϕορι=ν στις οπο?ες δηλ=νεται  απ τις οπο?ες
μπορε? να προκ ψει η ταυττητα συγκεκριμ;νων προσ=πων) και (iii) την εϕεδρικ αποθκευση
(backup) και αποκατ3σταση της β3σης δεδομ;νων και οποιωνδποτε αποθηκευμ;νων δεδομ;νων. Ο
Πελ3της δεν θα αποστ;λλει και δεν παρ;χει στην IBM προσωπικ3 στοιχε?α και θα ϕ;ρει την ευθ νη
για οποιεσδποτε ε λογες δαπ3νες και 3λλα ποσ3 με τα οπο?α μπορε? να επιβαρυνθε? η ΙΒΜ σε
συν3ρτηση με την εσϕαλμ;νη παροχ τ;τοιων πληροϕορι=ν στην IBM  την απ=λεια  αποκ3λυψη
τ;τοιων πληροϕορι=ν απ την IBM, συμπεριλαμβανομ;νων των δαπαν=ν που απορρ;ουν απ
αξι=σεις τρ?των.
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β. Oλες οι ανταλλασσμενες πληροϕορ?ες ε?ναι μη εμπιστευτικ;ς. Ε3ν κ3ποιο απ τα δ ο μ;ρη ζητσει
την ανταλλαγ εμπιστευτικ=ν πληροϕορι=ν, αυτ θα πραγματοποιηθε? β3σει υπογεγραμμ;νης
σ μβασης ανταλλαγς εμπιστευτικ=ν πληροϕορι=ν.
γ. Κ3θε ;να απ τα δ ο μ;ρη μπορε? να επικοινωνε? με το 3λλο με ηλεκτρονικ τρπο και η επικοινων?α
αυτ θεωρε?ται αποδεκτ ως υπογεγραμμ;νο ;γγραϕο στο βαθμ που κ3τι τ;τοιο επιτρ;πεται απ το
εϕαρμοστ;ο δ?καιο. `νας κωδικς αναγν=ρισης ταυττητας (″user ID″) που περιλαμβ3νεται σε ;να
ηλεκτρονικ ;γγραϕο ε?ναι επαρκς για την πιστοπο?ηση της ταυττητας του αποστολ;α και της
αυθεντικτητας του εγγρ3ϕου.
Η παρο σα Σ μβαση αποτελε? την πλρη συμϕων?α σχετικ3 με την απκτηση Συντρησης Λογισμικο
εκ μ;ρους του Πελ3τη, και αντικαθιστ3 οποιαδποτε προηγο μενη προϕορικ  ;γγραϕη επικοινων?α
αν3μεσα στον Πελ3τη και την IBM αναϕορικ3 με τη Συντρηση Λογισμικο . Προβα?νοντας στην
υπογραϕ της παρο σας Σ μβασης, καν;να απ τα δ ο μ;ρη δεν βασ?ζεται σε οποιεσδποτε δηλ=σεις
που δεν καθορ?ζονται στην παρο σα Σ μβαση, συμπεριλαμβανομ;νων, ενδεικτικ3 και χι περιοριστικ3,
οποιωνδποτε δηλ=σεων σχετικ3 με: 1) την απδοση  τη λειτουργ?α οποιουδποτε προϊντος 
συστματος π;ραν αυτς που προβλ;πεται ρητ=ς στο ανωτ;ρω ’ρθρο 6, 2) τις εμπειρ?ες  υποδε?ξεις
3λλων μερ=ν  3) τα αποτελ;σματα  τις οικονομ?ες που μπορε? να επιτ χει ο Πελ3της. Πρσθετοι 
διαϕορετικο? ροι που υπ3ρχουν σε οποιαδποτε ;γγραϕη επικοινων?α εκ μ;ρους του Πελ3τη (π.χ. σε μια
εντολ αγορ3ς) ε?ναι 3κυροι.
Ο Πελ3της αποδ;χεται τους ρους της παρο σας Σ μβασης χωρ?ς τροποποισεις με οποιονδποτε απ
τους ακλουθους τρπους: στο βαθμ που επιτρ;πεται απ το εϕαρμοστ;ο δ?καιο, με την παραγγελ?α,
χρση  πληρωμ της Συντρησης Λογισμικο , που απαιτε?ται απ το νμο, με την υπογραϕ ενς
εγγρ3ϕου συναλλαγς. Η Συντρηση Λογισμικο δι;πεται απ τους ρους της παρο σας Σ μβασης ταν
η IBM  ο Εμπορικς Συνεργ3της της IBM που εξυπηρετε? τον Πελ3τη αποδεχθε? την παραγγελ?α  την
πληρωμ του Πελ3τη. Απ τη στιγμ που θα τεθε? σε ισχ , 1) εκτς ε3ν απαγορε εται απ το εϕαρμοστ;ο
δ?καιο  καθορ?ζεται διαϕορετικ3, οποιαδποτε αναπαραγωγ της Σ μβασης με αξιπιστα μ;σα (π.χ.
ϕωτοτυπ?α, ηλεκτρονικ σ3ρωση (scan)  τηλεομοιτυπο (fax)) θεωρε?ται πρωττυπο και 2) η Συντρηση
Λογισμικο που γ?νεται αντικε?μενο παραγγελ?ας του Πελ3τη β3σει της Σ μβασης υπκειται σε αυτν.

Μρος 2 – ροι που Εμππτουν στο Δκαιο κθε Χ!ρας
ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA)
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
6. Εγγηση για Συντρηση Λογισμικο
Για τα Κρτη Μ λη της Ευρωπαϊκς νωσης προστθεται η ακλουθη πρταση στο ’ρθρο 6:
Στην Ευρωπαϊκ `νωση, οι καταναλωτ;ς ;χουν νμιμα δικαι=ματα β3σει της ισχ ουσας εθνικς
νομοθεσ?ας που δι;πει την π=ληση καταναλωτικ=ν αγαθ=ν και υπηρεσι=ν. Τα εν λγω δικαι=ματα δεν
επηρε3ζονται απ τις διατ3ξεις αυτο του ’ρθρου 6 (Εγγ ηση για Συντρηση Λογισμικο ).
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