
 

 PILZ EMNİYET OTOMASYON ÜRÜNLERİ 
VE HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 

 
Lisans bilgileri: 

 
PAS4000 Lisanslama Modeli İçin Genel  

Hüküm ve Koşullar 

1. GENEL / YAZILIM ÜRÜNLERİ İÇİN GENEL 
HÜKÜM VE KOŞULLARIN GEÇERLİLİĞİ 

PAS4000 lisanslama modeli ile PILZ, müşterilerine 
Internet üzerinden bir çok yazılım işlevi 
sunabilmektedir. 

Ürün portföyü, PAS lisanslama modelinin nasıl 
çalıştığı ve ürünü satın almayla ilgili ayrıntılı bilgiler 
şu adresten edinilebilir veya yazdırılabilir: 
http://www.pilz.com 

PAS4000 için Genel Hüküm ve Koşullar'a ek olarak, 
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. 
Ltd. Şti. Yazılım Ürünleri için uygulana Genel 
Hüküm ve Koşullar da aksi aşağıda belirtilmedikçe 
geçerli olacaktır. 

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. 
Ltd. Şti.’ne ait tüm Genel Hüküm ve Koşullar şu 
adreste yayınlanmıştır: http://www.pilz.com.tr 

2. PAS4000 - TEST SAFHASI 

2.1. PILZ müşteriye test safhası boyunca yazılım işlevlerini 
test etme ve gerekliliklerini karşıladığını onaylama seçeneği 
vermektedir. Yazılım işlevlerini test ederken herhangi bir 
lisans ücreti ödenmeyecektir. 

2.2. PILZ ,PAS4000 yazılımıyla müşteri, sonrasındaki 
üretim safhasında gerekecek yazılım işlevleri için ihtiyacı 
olacak PASunit'leri / puanları test safhasında hesaplayabilir. 

2.3. PILZ, test safhası sırasında, özellikle yazılım işlevleri 
canlı olarak kullanılırsa hiçbir yükümlülük kabul etmez. 

2.4. PILZ, test safhasında, müşteri tarafından kullanılan 
yazılım işlevlerinin "Uyarılar"ı içerdiğini ve "Uyarılar"ın 
müşteriye kullandığı yazılım sürümünün henüz 
lisanslanmadığını ve yasal olarak satın alınmadığını gerektiği 
şekilde bildirmektedir. 

Uyarılar, bir lisans belgesi satın alındıktan sonra görünmez 
(bkz. aşağıda yer alan Madde 4). 

3. PASUNIT / PUAN SATIN ALMA 

3.1. Müşteri yalnızca ilgili kullanım haklarını satın aldıktan 
sonra PAS4000 yazılımını kullanmaya hak kazanacaktır. 
Kullanım hakları daima ilgili kullanım ücretlerinin 
ödenmesini gerektirmektedir. 

    3.2. Müşteri, PASunit'leri tanımlanan paket boyutlarında  
satın almak için PILZ tarafından sağlanan PAS4000  
Yazılımını kullanabilir. 

 

3.3. Müşteri bir sipariş verdikten sonra PILZ'den aşağıdaki 
belgeleri alacaktır: 

 i) sipariş onayı 

 ii) fatura ve 
 iii) yazılım ürün belgesi 

3.4. Fatura miktarı PILZ'e ödendiğinde, PASunit'lerin satın 
alımı yasal olarak tamamlanmış sayılır ve müşteri 
böylece amaçladığı yazılım işlevini lisanslamak için 
bunları kullanabilir. 

4. YAZILIM SÖZLEŞMESİ VE PASUNIT'LERIN 
KULLANIMI / CANLI KULLANIM 

4..1.    Yazılım sözleşmesi, müşteri bir yazılım işlevi için 
          sipariş verdiğinde ve PASunit'lerin belirli bir yazılım  
          işlevi için kullanılarak bir işlemin başlatıldığı zaman  
          yürürlüğe girecektir. 

4.2. Sipariş işlemi tamamlandığında müşteri bir lisans 
belgesinin oluşturulmasını sağlamış olacaktır. Lisans 
belgesi, müşteriye verilen kullanım hakkının bir pdf 
dosyasında kanıtını sağlayacak, sipariş verilen yazılım 
işlevi için gereken PASunit'lerin sayısını ve yapılan 
kayıtları listeleyecektir. 

5. GARANTİ / SORUMLULUK 

5.1. Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. 
Ltd. Şti. Yazılım Ürünleri için uygulanan Genel Hüküm 
ve Koşullar'dan doğan garanti ve koşulları şu adreste 
yayınlanmıştır: http://www.pilz.de/agb 

5.2. PILZ'in garanti ve sorumluluğu, müşteri tarafından 
yasal bir lisans belgesinin yukarıda belirtilen hükümlere 
göre satın alınmasını gerektirmektedir. 

5.3. Müşterinin herhangi bir garanti ve/veya sorumluluk 
iddia edebilmesi için bir lisans belgesine sahip olması 
gereklidir. 

6. ALACAK DEKONTLARI / GERİ ÖDEMELER 

 PILZ, ödeme zamanı geçen ya da ödemenin daha 
önceden alındığı PASunit'ler için alacak dekontu 
çıkarmayacak veya geri ödeme yapmayacaktır. Bu 
hüküm, işbu Genel Hüküm ve Koşullar'da ya da taraflar 
arasında yapılan ayrı anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, 
satın alınan ancak tamamı kullanılmayan PASunit 
paketleri için de geçerli olacaktır. 

7. KULLANIM DÜZEYİNİN ARTIRILMASI 

7. 1 Müşteri ek PASunit'leri kullanarak düzeyi artırılmış 
lisans ücreti ödediği takdirde kullanım düzeyi 
artırılabilir. 

7.2. Müşterinin amacı önceden satın alınan bir yazılım 
işlevini genişletmek ise, yalnızca genişletme modülü için 
PASunit farkını ödemek zorunda olacaktır. 

8. PUAN KREDİLERİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA 
DEVREDİLMESİ 

8.1. Müşteri PASunit kredilerini üçüncü şahıslara devretme 
hakkına sahip olacaktır. 



 

8.2.    Bu durumda, üçüncü şahsın, yazılım işlevinin PAS4000 
lisanslama modeline göre önceden kullanıldığı bir 
ürünü satın aldığı varsayılacaktır. 

8.3.    Müşteri, yalnızca yazılım işlevini oluşturmak için satın 
alınan orijinal ürünle kopya arasındaki ürün kimliği 
korunduğu ölçüde PAS4000 lisanslama modeli ile satın 
alınan bir yazılım işlevini kopyalama hakkına sahip 
olacaktır. 

9.       YAZILIM İŞLEVLERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPMA YASAĞI 

Müşteri, PAS4000 lisanslama modeli ile satın aldığı 
yazılım işlevleri üzerinde, PILZ'den yazılı olarak açık 
bir onay almadıkça değişiklik yapmayacaktır. 

10.     YASAL DÜZENLEMELER NEDENİYLE ORTAYA 
ÇIKAN EK ÖDEMELER 

Başka bir kurumun programla ilgili olarak PILZ 
ücretlerine dahil edilmeyen ancak yasal olarak zorunlu 
kıldığı gümrük ödemeleri, vergiler, masraflar ya da 
ücretler olduğu durumlarda, müşteri bu ek ödemeleri 
yapmayı kabul edecek ya da olası bir muafiyet için 
gereken belgeleri hazırlamakla yükümlü olacaktır. 

11. VERİ KORUMA / BİLGİ SAĞLAMA GÖREVİ 

Müşteri, müşteri verilerinin PILZ tarafından yalnızca 
emniyete ilişkin bilgiler sağlamak amacıyla saklanacağı 
yönünde gerektiği şekilde bilgilendirilmektedir. Bu 
hüküm, yalnızca test safhasında çalışan müşterilerin 
verileri için de geçerli olacaktır. Böylece, test 
safhasında bile müşterinin satın alınan yazılım 
işlevleriyle ilgili emniyete ilişkin bilgileri anında 
edinebilmesi garanti altına alınmış olacaktır. 

Müşteri, mevcut veri koruma beyanına şu adresten 
ulaşabilir: http://www.pilz.com/privacy/index.isp 


