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ESI[tronic] 2.0 Programmatūra darbam ar KTS 350/560/590 

 ESI[tronic] Katalogs (Obligati A 1987P12410 € 1 1987P12555 € 1 

EVB diagnostika SD 1987P12420 € 350 1987P12560 € 25 

Remonta instrukcijas SIS 1987P12425 € 330 1987P12565 € 25 

EVB diagnostika ar remonta instrukcijam SD,SIS 1987P12430 € 590 1987P12570 € 25 

Master paka 1 (Incl. EBR) SD,SIS,M,P,TSB,EBR 1987P12170 € 1.190 1987P12175 € 50 

Master paka 2 SD,SIS,P,TSB 1987P12520 € 900 1987P12660 € 50 

Trans. līdz. mehānika M 1987P12435 € 320 1987P12575 € 25 

Komforta sistēmu elektro shēmas P 1987P12440 € 250 1987P12580 € 25 

Experience based repair + (Technical service bulletins) EBR + TSB 1987P12605/445 € 180+120 1987P12610/585 € 1+25 

Pakalpojumi 

Dīzeļu rezerves daļas D 1987P12455 € 120 1987P12595 € 1 

 Elektrisko agregātu rezerves daļas E 1987P12460 € 50 1987P12600 € 1 

Rezeves daļu arhīvs F 1987P12465 € 60 

Remonta laiki B 1987P12450 € 220 1987P12590 € 25 

Transportlīdzekļu apkopes informācija S 1987P12490 € 60 1987P12630 € 25 

Dīzeļu komponentu remonta instrukcijas K1 1987P12475 € 290 1987P12615 € 25 

Starteru / ģineratoru remonta instrukcijas K2 1987P12480 € 140 1987P12620 € 25 

K1 + K2 K3 1987P12485 € 360 1987P12625 € 25 

Dīzeļu testēšanas  parametri W 1987P12500 € 350 1987P12640 € 25 

CompactSoft[plus] 

FSA 720/740/760 CompacSoft[plus] FSA 1687P15045 € 340 

FSA 500 CompacSoft[plus] FSA 1687P15060 € 110 



Ønskes installasjon 2 og 3 vil ekstra pris for hver av disse bli lagt til 

- Ņemiet vērā, ka izmaiņas līgumā ir jāiesniedz līdz kalendārā gada 1. novembrim

- Ar parakstiem tiek apstiprināti "Līguma par ESI[tronic] programmatūras iegadi 01/2018"  inoteikumi.

- Līgums bez parakstiem nav spēka esošs...

- ** RRP - Rekomendētā cena. Cena par vienu gadu .
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Licences nosacījumi ESI[tronic] programmatūras izmantošanai redakcija 01/2018 

Robert Bosch GmbH, a/k 10 60 50, 70049 Štutgarte, Vācija, turpmāk tekstā – Licences devējs, 
ko pārstāv – Robert Bosch OY, Robert Huberin tie 16 A, FI-01510 Vantaa, Somija

1. Piemērošanas joma

1.1. Licences nosacījumi attiecas uz šādu programmatūras 
produktu izmantošanu (turpmāk tekstā – Licences 
programmatūra) no gala klienta (Licences ņēmējs) puses: 

1.1.1. Aktuālās licences versijas 
• Aktuālā standarta licences versija: Tiek nodrošināta ESI[tronic]
programmatūra un atjauninājumi
1.1.2. Standarta licences versija bez atjauninājuma
• Standarta licences versija bez atjauninājumiem: Tiek
nodrošināta ESI[tronic] programmatūra; atjauninājumi netiek
piedāvāti

1.2. Precīzs izvēlētās programmatūras apjoms ir norādīts 
piegādes dokumentā. 

2. Programmatūras produktu izmantošana

2.1. Nosūtot aktivizācijas kodu, Licences devējs piešķir Licences 
ņēmējam 

• licences bez atjauninājuma versijas gadījumā –
pastāvīgas, neekskluzīvas lietošanas tiesības, kas ir pārnesamas
tikai saskaņā ar Licences nosacījumu 2.4. punktu,

• licences ar atjauninājumiem versijas gadījumā –
neekskluzīvas un nenododamas lietošanas tiesības saskaņā ar
Licences nosacījumu 10. punktu,

uz Licences programmatūru, kas norādīta pirkuma pasūtījumā un 
pēc tam aktivizēta. 

2.2. Licence atļauj Licences ņēmējam izmantot Licences 
programmatūru savas darbības vajadzībām saskaņā ar aprakstu 
iesniegtajā programmas dokumentācijā. Lietošanas tiesības ir 
ierobežotas izmantošanai uz tādu skaitu licencēto ierīču (datoru 
vai Bosch diagnostikas ierīču), kas norādīts piegādes 
dokumentā, katrai no kurām ir centrālais procesora bloks (CPU); 
lietošanas atļauja ir saistīta ar licencēto ierīci, nevis lietotāju. 
Lietošana ir programmatūras ielāde, attēlošana, palaišana, 
pārsūtīšana un saglabāšana tās izpildes un datu repozitoriju 
apstrādes mērķiem uz Licences ņēmēja ierīces, kurā 
programmatūra ir instalēta. 

2.3. Iepriekš piešķirtās lietošanas tiesības neietekmē plašāku 
tiesību uz Licences programmatūru iegādi. Licences devējs patur 
visas tiesības uz Licences programmatūru, jo īpaši tiesības 
publicēt, pavairot, apstrādāt un administrēt. 

2.4. Licences ņēmējam ir tiesības pastāvīgi nodot ESI[tronic] 
programmatūras standarta licences versiju bez atjaunināšanas 
pilnībā, kopā ar Licenci, saskaņā ar Licences nosacījumiem 
nākamajam pircējam ar priekšnoteikumu, ka Licences ņēmējs 
nedrīkst paturēt nekādas programmatūras un ar to saistīto 
programmu dokumentācijas vai to daļas kopijas un tam jāatturas 
no jebkādas turpmākās programmatūras izmantošanas. Licences 
ņēmējam ir pienākums rakstveidā apliecināt Licences devējam, 
ka Licences ņēmējs ir izdzēsis vai citādi padarījis nelietojamas 
visas programmatūras un saistītās dokumentācijas kopijas, kas 
joprojām varētu atrasties Licences ņēmēja atrašanās vietā. 
Attiecībās ar Licences devēju Licences ņēmējs ir atbildīgs par 
visām Licences devēja izmaksām un izdevumiem, kas saistīti ar 
licences nodošanu un tai sekojošo aktivizēšanu. 

2.5. Licences ņēmējam ir tiesības izgatavot vienu 
programmatūras rezerves kopiju, kurai jābūt identificējamai kā 
oriģinālā produkta kopijai (ieskaitot autortiesību paziņojumu). 
Rezerves kopijas izmantošana ir atļauta tikai tad, ja piegādātais 
programmatūras oriģināls ir bojāts vai pazaudēts. Saistībā ar 

rezerves kopijas lietošanu Licences ņēmējs arī ir pakļauts šiem 
Licences nosacījumiem. Visos pārējos aspektos 
Licences ņēmējam nav atļauts pavairot Licences programmatūru 
vai programmas dokumentāciju, vai to daļas. 

2.6. Licences ņēmējam nav atļauts izmantot programmatūru 
ārpus savas komercdarbības veikšanas vai citiem mērķiem, 
izņemot savas darbības vajadzībām, vai dot iespēju izmantot 
programmatūru trešajām personām, kas nepieder pie viņa 
uzņēmuma, vai uz laiku vai pastāvīgi padarīt programmatūru 
pieejamu trešajām personām. Ja vien nav panākta skaidra 
vienošanās par ko citu, trešās personas šajā izpratnē ietver arī 
Licences ņēmēja filiāles birojus vai uzņēmumus, kas saistīti ar 
Licences ņēmēju. 

2.7. Bez Licences devēja piekrišanas Licences ņēmējam nav 
atļauts jebkādā veidā rediģēt, mainīt vai citādi pārstrādāt 
programmatūru, savienot programmatūru ar citām programmām 
jebkādā citā veidā, nevis izmantojot paredzētās saskarnes, 
sadalīt programmatūru citādā izskatā, noņemt, apiet vai mainīt 
programmatūras drošības kodus vai raksturlielumus, kas 
identificē programmatūru, vai izņemt no programmatūras un 
programmas dokumentācijas informāciju par Licences devēju kā 
ražotāju, tā autortiesībām un citām tam piederošām tiesībām. Ar 
šo netiek skarti Vācijas Autortiesību likuma (UrhG) 69.d panta, 3. 
punkta un 69.e panta noteikumi. 

3. Piegāde / instalēšana
3.1. Licences devējs izsniedz Licences ņēmējam licencēto
programmatūru un programmas dokumentāciju (lietotāja
rokasgrāmatu un instalēšanas instrukcijas) elektroniskā veidā.

3.2. Licences ņēmējs pats īsteno Licences programmatūras 
instalēšanu. Minimālās sistēmas prasības, kas noteiktas 
aparatūrai, ir norādītas Licences devēja aktuālajā pārdošanas 
brošūrā. 

3.3. Pēc pirkuma pasūtījuma saņemšanas un izmantojamās 
aparatūras identifikācijas Licences programmatūra tiks aktivizēta, 
nosūtot Licences ņēmējam aktivizācijas kodu. 

4. Atjauninājumi / piegādes adrese

4.1. Licences ar atjauninājumiem gadījumā atjauninājumi tiek 
nodrošināti, tiklīdz tie ir pieejami. 

4.2. Tiešsaistes atjaunināšanas licences varianta gadījumā pēc 
atjauninājumu izlaišanas tie būs pieejami tiešsaistē. 

4.3. Standarta licences versijas bez atjauninājumiem gadījumā 
atjauninājumi netiks piegādāti. 

4.4. Par piegādes adreses vai rēķina adreses izmaiņām 
nekavējoties rakstveidā jāziņo Licences devējam vai tā pārstāvim 
(piemēram, ESI[tronic] apkalpošanas līnijai). 

5. Licences maksas / samaksas noteikumi

5.1. Atlīdzība par atjauninājumu licenču izmantošanu ir atkarīga 
no pirkuma pasūtījuma. Ja pirkuma pasūtījumā nav panākta 
vienošanās par pretējo, atlīdzību veido licences maksa, kas 
ietver arī programmatūras uzturēšanu, kas jāmaksā pirmo reizi 
licences piešķiršanas brīdī un pēc tam avansā katra jauna līguma 
gada sākumā. Gada licences maksas savlaicīga samaksa ir 
priekšnoteikums licences paplašināšanai un uzturēšanas 
pakalpojumu sniegšanai attiecīgajā līguma gadā. Licences 
maksa tiek ievērtēta par kalendāro gadu, pirkuma pasūtījuma 
veikšanas gadā licences maksu aprēķina proporcionāli 
atlikušajam laikam kārtējā kalendārajā gadā. 



5.2. Atlīdzību par standarta licences versijas bez 
atjauninājumiem izmantošanu norāda pirkuma pasūtījumā. Ja 
nav panākta vienošanās par pretējo, atlīdzību veido vienreizēja 
licences maksa, kas jāmaksā, sākoties licences termiņam. 
5.3. Licences devējam ir tiesības koriģēt gada licences maksu, 
par to paziņojot trīs mēnešus iepriekš, sākot no nākamā 
kalendārā gada sākuma, pirmo reizi pēc tam, kad pagājis pirmais 
pilnais līguma gads, lai kompensētu izmaksu pieaugumu vai 
saistībā ar Licences devēja programmatūras licenču cenu 
vispārēju pieaugumu. Ja pieaugums ir vairāk nekā 10% 
salīdzinājumā ar pēdējo samaksāto gada licences maksu, 
Licences ņēmējam ir tiesības izbeigt licences līgumu jaunā 
kalendārā gada sākumā, rakstveidā paziņojot par to vienu 
mēnesi iepriekš. Ja Licences ņēmējs neizbeidz licences līgumu, 
cenu korekcija stājas spēkā jaunā kalendārā gada sākumā. 
Licences devējam, paziņojot par korekciju, par to jāinformē 
Licences ņēmējs. 
 
6. Garantija 
 
6.1. Licences devējs neuzņemas nekādu garantiju par Licences 
programmatūrā iekļauto transportlīdzekļa datu pareizību un 
pilnīgumu. Visi transportlīdzekļa dati ir sagatavoti, pamatojoties 
uz Licences devēja dokumentiem, nesēja testiem vai ražotāja 
informāciju un importētāja informāciju. Tomēr, ņemot vērā datu 
materiāla apjomu, nevar izslēgt izmaiņas, konkrētai valstij 
specifiskus variantus vai kļūdas. Līdz ar to Licences ņēmējam 
vienmēr jānodrošina, ka transportlīdzekļa identifikācija, kā arī 
remontējamā transportlīdzekļa aprīkojums sakrīt ar 
transportlīdzekļa datiem. 
 
6.2. Licences devējs garantē, ka Licences programmatūra 
apmierinās Licences ņēmēja prasības un mērķus, jo īpaši, ka tā 
ietvers katru transportlīdzekļa variantu vai darbosies kopā ar 
citām Licences ņēmēja izvēlētām programmām tajā pašā 
datorsistēmā. 
 
6.3. Līguma priekšmets ir Licences programmatūra, kas vienmēr 
atbilst programmas aprakstā norādītajai informācijai. 
Programmas aprakstā esošā informācijai nav uzskatāma par 
kvalitātes garantiju, kā noteikts Vācijas Komerckodeksa (BGB) 
443. pantā. 
 
6.4. Defekts pastāv, ja Licences programmatūra neveic 
programmas aprakstā noteiktās funkcijas, dod nepareizus 
rezultātus, nekontrolēti izbeidz darboties vai kā citādi nedarbojas 
atbilstoši tās funkcijām, un līdz ar to programmatūras 
izmantošana ir ievērojami traucēta. 
 
6.5. Licences devējs nesniedz nekādas garantijas par 
programmatūras kļūdām, 
  
• kuras izraisījusi Licences ņēmēja veikta nepareiza 
izmantošana un no kurām varēja izvairīties, nekavējoties izskatot 
programmas dokumentāciju; tas attiecas arī uz neesošiem vai 
nepietiekamiem rezerves kopēšanas pasākumiem; 
 
• kuras izraisījis vīrusu uzbrukums vai cits ārējs notikums, 
par kuru Licences devējs nav atbildīgs, piemēram, ugunsgrēks, 
negadījumi, strāvas padeves pārtraukums utt.; 
 
• kas balstās uz to, ka programmatūra ir tikusi izmantota 
citā darbības vidē, nevis Licences devēja apstiprinātajā darbības 
vidē, vai kas balstās uz citu ražotāju aparatūras kļūdām, 
operētājsistēmas kļūdām vai programmatūras kļūdām; 
 
• kas balstītas uz to, ka Licences ņēmējs vai trešās 
personas ir bez atļaujas pārveidojušas programmatūru. 
 
6.6. Licences devējs garantē, ka licences programmatūrā nav 
iesaistītas trešo personu tiesības, kas ir pretrunā ar Licences 
ņēmēja izmantošanu uz līguma pamata. Ja pastāv īpašumtiesību 

trūkumi, Licences devējs ir pilnvarots pēc Licences devēja 
ieskatiem 
 
• likvidēt trešo personu tiesības vai pieņēmumu par tādām 
tiesībām, kas traucē izmantošanu saskaņā ar līgumu, veicot 
piemērotus pasākumus, vai 
 
• izmainīt vai nomainīt Licences programmatūru tādā veidā, 
ka tā vairs nepārkāpj trešo personu tiesības, ja un ciktāl netiek 
traucēta programmatūras garantētā funkcionalitāte. 
 
6.7. Licences ņēmēja prasības saistībā ar defektiem, tostarp 
prasības par zaudējumu un izdevumu atlīdzināšanu, ja vien tie 
nav pamatoti ar Licences ņēmēja nodomu vai rupju nolaidību un 
ja tie nerada kaitējumu dzīvībai vai veselībai, zaudē spēku 12 
mēnešus pēc iesniegšanas. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
saistošie tiesību akti paredz ilgāku noilguma termiņu, piemēram, 
kā noteikts Vācijas Komerckodeksa 479. panta 1. daļā (regresa 
tiesības patēriņa preču iegādē). Par darbību, kas saistīta ar 
vēlāku izpildi, Licences devējs ir atbildīgs, līdz beidzas noilguma 
termiņš, kas piemērojams sākotnējam piegādes priekšmetam. 
 
 
7. Papildu noteikumi atjaunināšanas licencēm 
 
7.1. Ja radušies 6.5. punktā norādītie defekti, Licences ņēmējam 
ir pienākums darīt zināmu visu pieejamo informāciju, kas 
nepieciešama kļūdas analīzei un turpmākai rīcībai, kā arī piešķirt 
neierobežotu piekļuvi programmatūrai un Licences ņēmēja 
ierīcei, uz kuras programmatūra ir instalēta, Licences devējam 
vai Licences devēja nolīgtām personām. Kļūdas paziņojumā 
jāiekļauj informācija par kļūdas veidu, lietojumprogrammu, kurā 
radusies kļūda, kā arī par īstenotajiem kļūdu novēršanas 
pasākumiem. Kļūda jāapraksta tā, lai to varētu reproducēt. 
Ja Licences devējs veic kļūdas analīzi pēc Licences ņēmēja 
pieprasījuma un izrādās, ka nav tādas kļūdas, ko Licences 
devējam būtu pienākums novērst, Licences devējam ir tiesības 
iekasēt no Licences ņēmēja radušās izmaksas, pamatojoties uz 
spēkā esošajām Licences devēja stundas likmēm. 
 
7.2. Pienācīgi paziņota defekta gadījumā Licences ņēmējam 
vispirms ir tiesības pieprasīt turpmāku izpildījumu atbilstošā laika 
periodā, ko nosaka Licences devējs. Licences devējs lemj par 
turpmākās izpildes veidu (nomaiņa/radīšana no jauna). 
 
7.3. Ja Licences devēja otrais mēģinājums veikt turpmāku 
izpildījumu, kā noteikts 7.2. punktā, ir neveiksmīgs, neskarot 
jebkādas prasības par zaudējumu vai izdevumu atlīdzināšanu, kā 
noteikts 9. punktā, Licences ņēmējam, pēc Licences ņēmēja 
ieskata, ir tiesības pieprasīt samazināt norunāto atlīdzību par 
Licences programmatūru, ja Licences devēja pienākuma 
pārkāpums nav nenozīmīgs, vai atkāpties no līguma. 
 
7.4. Atbildība neatkarīgi no vainas, kā noteikts Vācijas 
Komerckodeksa (BGB) 536.a panta 1. daļā, tiek izslēgta. 
  
 
8. Papildu noteikumi standarta licences versijai bez 
atjauninājumiem 
 
8.1. Licences ņēmējs piekrīt tam, ka standarta licences versijas 
bez atjauninājumiem gadījumā, ja pastāv defekts, veicot 
turpmāku atjaunināšanu un/vai piegādājot atjauninājumus, 
tehnisku iemeslu dēļ kļūdas novēršanas iespēja tiek izslēgta. 
 
8.2. Ja pastāv nozīmīgs defekts, Licences ņēmējam, pēc 
Licences ņēmēja ieskata, ir tiesības pieprasīt samazināt norunāto 
atlīdzību par Licences programmatūru, ja Licences devēja 
pienākuma pārkāpums nav nenozīmīgs, vai izbeigt līgumu. 
 
8.3. Plašāki prasījumi, jo īpaši prasījumi par tādu zaudējumu 
atlīdzināšanu, kas nerodas no pašas Licences programmatūras, 



piemēram, par datu zudumu vai nepareizu datu apstrādi, tiek 
izslēgti. 
 
 
9. Atbildība 
 
9.1. Licences devējs ir atbildīgs par zaudējumu vai izdevumu 
atlīdzināšanu tikai šādos gadījumos: 
 
a) par zaudējumiem, kas nodarīti ar nodomu vai rupjas 
neuzmanības dēļ, kā arī par vainu dzīvības vai veselības 
apdraudējumā, Licences devējs ir bez ierobežojumiem atbildīgs 
likumā noteiktajos apmēros; 
 
b) par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot jebkādas 
rakstveida garantijas Licences ņēmēja finansiālo interešu 
ietvaros, kurus sedz garantijas mērķis un kas bija zināms 
Licences devējam garantijas sniegšanas brīdī; 
 
c) atbildības par preci gadījumos saskaņā ar Vācijas likuma par 
atbildību par precēm obligātajiem noteikumiem; 
 
d) par kaitējumu, kas saistīts ar Licences devēja vai kāda 
Licences devēja likumīgā pārstāvja vai vietējā pārstāvja izdarītu 
nolaidīgu būtisku līgumsaistību pārkāpumu, atbildība tiek 
ierobežota ar atlīdzību par zaudējumiem tādā apmērā, kāds ir 
parasts šāda veida līgumā. Būtiskas līgumsaistības ir saistības, 
kuru izpilde ir iespējama tikai ar pienācīgu līguma pildīšanu un 
par ko Licences ņēmējs var paļauties uz Licences devēju, ka tās 
tiks izpildītas. 
 
9.2. Nolaidības izraisītu datu zudumu gadījumā Licences devējs 
ir atbildīgs tikai par kaitējumu, kas būtu radies, ja būtu notikusi 
pareiza un regulāra datu rezerves kopiju izgatavošana, kas 
samērīga ar datu nozīmīgumu; šis ierobežojums nav 
piemērojams, ja datu rezerves kopiju izgatavošana tikusi traucēta 
vai nav bijusi iespējama tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs 
Licences devējs. 
 
9.3. Neierobežojot 9.1. a), b) un c) apakšpunkta noteikumus, 
Licences devēja atbildība nolaidīga, pārbaudīta būtiskas 
līgumsaistības pārkāpuma gadījumā, kā noteikts 9.1. d) 
apakšpunktā, vai ja datu zudums ir radies nolaidības dēļ, kā 
noteikts 9.2. punktā, par visiem incidentiem, kas notikuši tajā 
pašā līguma gadā, tiek ierobežota ar atlīdzību, kādu Licences 
ņēmējs maksā par kalendāro gadu. 
 
9.4. Visos pārējos aspektos visa Licences devēja atbildība par 
zaudējumu vai izdevumu atlīdzināšanu tiek izslēgta neatkarīgi no 
juridiskā pamata. 
 
9.5. Ja Licences devēja atbildība ir izslēgta vai ierobežota 
saskaņā ar šiem Licences nosacījumiem, šāds izņēmums vai 
ierobežojums attiecas arī uz Licences devēja izpildinstitūciju, kā 
arī Licences devēja vietējo pārstāvju un palīgu un, jo īpaši, uz 
darbinieku atbildību. 
 
 
10. Atjaunināšanas licenču licences periods 
 
10.1. Licences darbība sākas līdz ar aktivizācijas koda 
iesniegšanu, un to vispirms piešķir līdz tā kalendārā gada 
beigām, kas seko kalendārajam gadam, kurā ir parakstīts līgums 
(minimālais termiņš). Pēc tam, kad minimālais termiņš beidzies, 
licenci pagarina uz vēl vienu gadu, ja to neizbeidz kāda no 
līgumslēdzējām pusēm, rakstveidā paziņojot astoņas nedēļas 
pirms minimālā termiņa beigām vai pagarinājuma termiņa 
beigām, minimālā termiņa laikā vai pagarinājuma laikā, nevienai 
no līgumslēdzējām pusēm nav tiesību izbeigt licenci ar likumā 
noteikto vai līgumisku paziņojumu par izbeigšanu. 
 
10.2. Likumā noteikta vai līgumiska paziņojuma par izbeigšanu 
gadījumā saskaņā ar 10.1. punktu lietošanas tiesības izbeidzas 

tā kalendārā gada beigās, kurā līgums izbeigts, un Licences 
programmatūra pati izslēdzas automātiski. Licences 
programmatūras atsevišķu daļu izbeigšanas gadījumā Licences 
programmatūras izbeigtās daļas lietošanas tiesības izbeidzas 
gada beigās. 
 
10.3. Ar šo netiek ietekmētas tiesības pamatota iemesla dēļ 
izbeigt licenci bez iepriekšēja brīdinājuma. Pamatotam iemeslam 
izbeigt bez iepriekšēja brīdinājuma ir jābūt Licences devējam, 
konkrēti, ja Licences ņēmējs ir vainojams par šo Licences 
nosacījumu 2. punktā uzskaitīto noteikumu pārkāpumu tādā 
veidā, kas nav nenozīmīgs, vai ja Licences ņēmējs kavē 
maksājumu, neņemot vērā atgādinājumu. Šajā gadījumā 
nepastāv tiesības uz prasījumu atmaksāt ikgadējo licences 
maksu, kas samaksāta tajā kalendārajā gadā, kad licence 
beidzas. Licences devējs patur tiesības izvirzīt plašākas prasības 
par zaudējumu atlīdzību. 
 
10.4. Beidzoties licences termiņam, izbeidzas arī Licences 
ņēmēja tiesības izmantot Licences programmatūru. Licences 
ņēmējam ir pienākums izdzēst visas Licences ņēmēja sistēmās 
un visos atsevišķos datu nesējos instalētās kopijas un iznīcināt 
iesniegto dokumentāciju. Licences ņēmējam ir rakstveidā 
jāgarantē Licences devējam pilnīga izdzēšana vai iznīcināšana, 
un par pilnīgu izdzēšanu vai iznīcināšanu var piemērotā veidā 
pārliecināties pēc Licences devēja pieprasījuma. 
 
 
11. Piekritības vieta / piemērojamie tiesību akti 
 
11.1. Piekritības vieta ir Štutgarte, Vācija, ja Licences ņēmējs ir 
komersants vai tam nav vispārējas piekritības vietas Vācijā. 
 
11.2. Līgumam tiek piemēroti Vācijas Federatīvās Republikas 
tiesību akti. Tiesību normu kolīzijas noteikumu un Hāgas 
konvencijas par pirkumu-pārdevumu, ANO Konvencijas par 
starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem un citu 
konvenciju, kas attiecas uz preču pārdošanas tiesībām, 
piemērošana tiek izslēgta. 
 
 
12. Nobeiguma noteikumi 
12.1. ESI[tronic] programmatūra ietver atvērtā koda 
programmatūru (OSS), informācija šajā sakarā ir atrodama 
ESI[tronic] programmatūrā. 
 
12.2. Licences nosacījumu grozījumi vai papildinājumi, ieskaitot 
12.2. punkta grozījumus, kā arī jebkāda veida papildu nolīgumi ir 
juridiski saistoši tikai tad, ja tie ir saskaņoti rakstveidā. 
 
12.3. Ja kāds Licences nosacījumu noteikums izrādās spēkā 
neesošs vai kļūst par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo 
noteikumu spēkā esamību. Līdz ar to šāds noteikums jāaizstāj ar 
noteikumu, kas ir juridiski pieļaujams un kas iespējami tuvu 
atbilst sākotnējam noteikumam pēc tā ekonomiskā satura. 
 
13. Papildu noteikumi 
Pašreizējie Zināmie korekcijas līdzekļi tiešsaistē ir konkrētu 
transportlīdzekļu darbības traucējumu apraksti.  
Gadījumu apraksti izveidoti, izmantojot transportlīdzekļos 
radušos darbības traucējumus. Tiem ir tikai atbalsta funkcija 
transportlīdzekļu darbības traucējumu diagnostikā un novēršanā, 
un tā nav saistoša procedūra.  
Pirms remonta pārbaudiet, vai attiecīgais gadījuma apraksts 
atbilst Jūsu gadījumam.  
Bosch neuzņemas atbildību par gadījumu aprakstu piemērotību 
saistībā ar Jūsu konkrēto gadījumu. 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text4a: 
	Text5a: 
	Text6a: 
	Text7a: 
	Text8a: 
	Text9a: 
	Date5_af_date: 
	Date5ay_af_date: 
	RESET: 
	Print: 


