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Podmínky převodu licence: 

1. Na základě písemné žádosti je možné převést licenci Money S3 na jiný subjekt. 

2. Případné nadstavby softwarového produktu (Aktivní saldo, Kniha jízd, Skladové analýzy atp.) a přídavné 
síťové a lokální licence jsou vázány na základní licenci a jsou převáděny v rámci převodu této základní 
licence produktu uvedeného v žádosti. Zároveň není možné tyto nadstavby a přídavné síťové a lokální 
licence převádět samostatně. 

3. Všechna práva a povinnosti týkající se užívání výše uvedeného softwarového produktu, včetně případné 
služby AKTUALIZACE pro aktuální rok, přecházejí na Nabyvatele okamžikem převedení licence dle bodu 4.  

4.   Solitea Česká republika, a.s. považuje licenci registrovaného softwarového produktu za převedenou
v okamžiku vyjádření souhlasu s převodem licence a zaplacením manipulačního poplatku. Předpokladem pro 
udělení souhlasu s převodem licence je skutečnost, že žádost splňuje veškeré požadované náležitosti a 
převodce nemá žádné neuhrazené závazky vůči Solitea Česká republika, a.s.  

5. Převod licence je zpoplatněn manipulačním poplatkem 500,-Kč bez DPH. Tuto částku hradí ta společnost, 
která bude uvedena jako plátce převodu v „Žádosti o převod licence“. Samotný převod licence se uskuteční 
až po uhrazení této částky na účet Solitea Česká republika, a.s.

6. Manipulační poplatek ve výši 500,-Kč bez DPH je účtován v případě změny IČ společnosti. V případě, že 
došlo k přejmenování společnosti, tedy IČ zůstává nezměněné, poplatek účtován není. 

7.    Solitea Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo zamítnout žádost o převedení licence.

8. Tyto žádosti vyřizuje výhradně obchodní oddělení společnosti Solitea Česká republika v Praze nebo Brně

9. Převodce prohlašuje, že nebude výše uvedený softwarový produkt společnosti Solitea Česká republika, a.s. 
nadále využívat, plně jej odstraní ze svého/svých počítače(ů) a veškeré související součásti softwarového 
produktu (rozšiřující licence, komponenty, média, tištěné materiály, aktualizace) předá Nabyvateli.  

10. Nabyvatel prohlašuje, že souhlasí s převodem výše uvedeného softwarového produktu společnosti Solitea
Česká republika, a.s. a zavazuje se přebrat všehna práva a závazky vyplívající z podmínek licenční smlouvy
uzavřené mezi společností Solitea Česká republika, a.s. a Převodcem, se kterými se seznámil, a se kterými 
souhlasí. 

11. Softwarový produkt získaný se slevou pro určitou skupinu uživatelů, je možné převést na jiného uživatele za 
předpokladu, že tento uživatel splňuje podmínky přiznání původní slevy. V opačném případě lze převod 
licence realizovat pouze za předpokladu doplacení rozdílu mezi cenou produktu po slevě a plnou cenou 
produktu platnou v době převodu licence Nabyvateli. 

12. Pokud softwarový produkt představuje aktualizovanou verzi (tzv. "update" resp. "upgrade"), součástí 
jakéhokoliv převodu musí být i všechny předchozí verze softwarového produktu.  

13. Převod licence nesmí být proveden formou konsignace ani jiným nepřímým způsobem. 

14. Pro převod každé jednotlivé licence (více základních licencí jednoho softwarového produktu, různé 
softwarové produkty) musí být použita samostatná Žádost o převod licence.  

 

Převodce i Nabyvatel prohlašují, že jsou oprávněni jednat jménem zastupované společnosti ve věci převodu 
licence a že tato žádost je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V …………………………... ,   dne ……………..  V ………………………….. ,   dne …………….. 

…………………………………………………..…  …………………………………………………….. 

Převodce (jméno, funkce, podpis a razítko)  Nabyvatel (jméno, funkce, podpis a razítko)  

Vyplněný formulář je třeba vytisknout a poslat s originálem podpisu a razítkem na adresu:

Solitea Česká republika, a.s. Drobného 49, 602 00 Brno
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