
 
 

LICENČNÁ DOHODA O POUŽÍVANÍ SOFTVÉRU FRONIUS 

WELDCUBE 

Platnosť od septembra 2017 

1. Platnosť a poskytnutie resp. zverejnenie informácií 

1.1. Na používanie softvéru FRONIUS WeldCube sa vzťahujú výhradne tieto všeobecné 

obchodné podmienky. 

1.2. Používateľ prijatím ponuky alebo používaním softvéru akceptuje tieto všeobecné obchodné 

podmienky v aktuálne platnom znení. 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neustále dostupné na stránke www.fronius.com a sú 

k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Na domovskej stránke našich internetových 

platforiem sa nachádza zreteľné upozornenie, resp. odkaz na predmetné všeobecné 

obchodné podmienky. 

1.4. Sme spoločnosť Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Rakúsko, 

IČO 149888z, zapísaná v obchodnom registri Steyr, telefón +43 7242 241-0, fax +43 7242 

241-3940, contact@fronius.com, www.fronius.com. Sídlo spoločnosti: Pettenbach, IČ DPH: 

ATU52614407, príslušná hospodárska komora: Hospodárska komora Horného Rakúska, 

predmet podnikania: výroba a predaj produktov divízií Perfect Welding, Solar Energy a Perfect 

Charging. Na našu spoločnosť sa vzťahujú najmä tieto predpisy: živnostenský poriadok z roku 

1994, k dispozícii na stránke www.ris.bka.gv.at. Dozorný orgán podľa zákona o elektronickom 

obchode: Obvodný úrad Kirchdorf an der Krems. 

 

2. Použitie softvéru FRONIUS WeldCube 

2.1. FRONIUS WeldCube je serverový softvér, ktorý sa inštaluje v systéme Windows (Windows 8, 

Windows 10, Windows Server 2012 R2 alebo Windows Server 2016). Používateľ má 

k softvéru FRONIUS WeldCube prístup cez prehliadač, prostredníctvom ktorého môže 

používať príslušné funkcie. FRONIUS WeldCube slúži na centrálny zber, dokumentáciu, 

analýzu a vyhodnocovanie zváracích údajov a čiastočne aj na konfiguráciu zváracích úloh. 

V závislosti od hardvéru a licencie je v softvéri FRONIUS WeldCube možné adresovať viacero 

prúdových zdrojov (predtým a ďalej ako „FRONIUS WeldCube“ alebo „softvér“). 

 

3. Dostupnosť softvéru FRONIUS WeldCube 

FRONIUS WeldCube je k dispozícii pre tieto typové rady zariadení: 

- TransTig – od TT 2200 (k dispozícii musí byť UST 2C) 

- DeltaSpot 

- TS/TPS/CMT 

- TPS/i 

- MagicWave – od MW 2200 (k dispozícii musí byť UST 2C) 
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4. Podmienky používania softvéru FRONIUS WeldCube 

4.1. Na optimálne používanie softvéru FRONIUS WeldCube musia byť všetky dotknuté prúdové 

zdroje prepojené a vybavené vhodnými aktivačnými funkciami/balíkmi funkcií na 

dokumentáciu požadovaných alebo skutočných hodnôt, prípadne na monitorovanie medzných 

hodnôt. Fronius nepreberá zodpovednosť za vhodnosť nastavenia IT infraštruktúry 

používateľa pre softvér FRONIUS WeldCube. 

4.2. FRONIUS WeldCube sa môže používať s nasledujúcimi operačnými systémami: 

- operačný systém: Windows 8/10 a príslušné serverové verzie Windows Server 

2012 R2/Windows Server 2016 

4.3. Predpokladom pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky vrátane on-line aktualizácií ako 

aj správy licencií je trvalé alebo aspoň dočasné on-line pripojenie na servery s aktualizáciami 

a na systém správy licencií Fronius. 

 

5. Aktualizácie pre FRONIUS WeldCube 

5.1. Pre FRONIUS WeldCube budú z času na čas poskytnuté aktualizácie (Updates), najmä: 

- rozšírenia funkcií, 

- nové funkcie základného softvéru a 

- riešenia problémov.  

Používateľ s výhradou uplatnenia článku 6.3 vyhlasuje, že výslovne súhlasí so všetkými 

druhmi aktualizácií bez osobitného oznámenia. 

5.2. Predpokladom pre zabezpečenie bezproblémovej on-line aktualizácie je trvalé alebo aspoň 

dočasné on-line pripojenie na servery s aktualizáciami a na systém správy licencií Fronius. 

 

6. Vyúčtovanie 

6.1. Softvér FRONIUS WeldCube sa používateľovi ako nadobúdateľovi licencie nepredáva, ale 

poskytuje a prenecháva na používanie (licencuje). Používateľ získava neprenosné 

a nevýlučné právo na používanie softvéru FRONIUS WeldCube za predpokladu, že bude 

dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky. Všetky práva na softvér FRONIUS 

WeldCube sú vyhradené pre poskytovateľa licencie. 

6.2. Základná licencia 

Na základe základnej licencie na softvér FRONIUS WeldCube sa poskytuje základný rozsah 

softvéru na zber, vizualizáciu a vyhodnocovanie inštalačných údajov relevantných pre 

zváranie, na použitie na (fyzickom alebo virtuálnom) zariadení vrátane 5 príslušných licencií 

na pripojenie. V rámci základnej licencie má používateľ k dispozícii tieto funkcie: 

- prehľad o zariadení a údaje o stroji s informáciami o stave, výbave a histórii prepojených 

zváracích systémov, 

- správa úloh s možnosťami zobrazovania, zálohovania, kopírovania, zmeny a výpočtu 

medzných hodnôt, ako aj funkciou chronologického prehľadu, 



 
 

- funkcia dokumentácie požadovaných a skutočných hodnôt, spotreby a medzných hodnôt 

pre každý zvar a na úrovni sekcií vrátane vizualizácie vo forme príslušných diagramov, 

- štatistický nástroj na individuálne vyhodnocovanie, najmä na posudzovanie spotreby, 

nákladov a chýb prostredníctvom inteligentných filtračných funkcií v rámci celej databázy 

FRONIUS WeldCube, 

- správa konštrukčných dielov na dokumentáciu a analýzu údajov o zváraní a spotrebe na 

konštrukčný diel vrátane (Live) monitorovacích funkcií a správ s možnosťou 

prispôsobenia, 

- správa používateľov umožňujúca určovanie a správu používateľov softvéru FRONIUS 

WeldCube a ich oprávnení v rámci softvérového riešenia. 

Použiteľný rozsah opísaných funkcií závisí od aktivačných funkcií alebo balíkov funkcií na 

dokumentáciu požadovaných alebo skutočných hodnôt, prípadne funkcií na monitorovanie 

medzných hodnôt, ktoré sú aktivované na napojených prúdových zdrojoch. 

6.3. Ročný poplatok za údržbu softvéru 

Ročný poplatok za údržbu softvéru pokrýva všetky náklady na aktualizácie základnej 

softvérovej licencie. 

V prípade neuhradenia ročného poplatku sa uvedené aktualizácie nebudú poskytovať. 

6.4. Ďalšie licencie na pripojenie 

Pri používaní viac ako 5 prúdových zdrojov sú okrem základnej licencie potrebné aj ďalšie 

licencie na pripojenie. Tieto licencie sa inštalujú pre každý ďalší prúdový zdroj, ktorý sa má 

prepojiť so softvérom FRONIUS WeldCube. Vďaka tomu možno balík FRONIUS WeldCube 

prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek používateľa. Každá ďalšia licencia na pripojenie 

sa účtuje mesačne alebo ročne. 

6.5. Na želanie: FRONIUS WeldCube Server 

FRONIUS WeldCube Server je priemyselný počítač v podobe 19-palcového zásuvného 

modulu na inštaláciu softvérového riešenia FRONIUS WeldCube vrátane základnej licencie 

a je určený až pre 50 napojených prúdových zdrojov (v závislosti od kapacity servera 

používateľa, ako aj počtu nainštalovaných licencií na pripojenie). 

Technické detaily: 

- CPU: Quadcore Intel Xeon E3, 3,5 GHz 

- pevný disk 500 GB SSD 

- RAM 32 GB 

- operačný systém: Windows 8 

6.6. FRONIUS WeldCube Perfect Start 

FRONIUS WeldCube Perfect Start obsahuje servisné paušály za uvedenie do prevádzky 

a školenie a účtuje sa na dennom základe. 

 

  



 
 

7. Obmedzenia 

7.1. S výhradou všetkých ostatných práv spoločnosti Fronius používateľ nie je oprávnený najmä:  

7.1.1. používať vybavenie, osobitné prvky, vlastnosti, funkcie a charakteristické znaky softvéru 

FRONIUS WeldCube inak ako spôsobom, ktorý bol určený v týchto všeobecných 

obchodných podmienkach, 

7.1.2. zverejňovať, duplikovať, klonovať, kopírovať alebo inak rozmnožovať, prenajímať, 

poskytovať formou lízingu, požičiavať alebo inak prenášať, resp. ďalej poskytovať softvér 

FRONIUS WeldCube; výnimkou je prípustné vyhotovenie bezpečnostnej kópie, 

7.1.3. obchádzať technické obmedzenia alebo limity softvéru FRONIUS WeldCube, 

organizovať alebo znášať takéto obchádzanie, 

7.1.4. pokúšať sa o rozklad, rozloženie alebo iné nedovolené použitie zdrojového textu (Source 

Code) softvéru FRONIUS WeldCube alebo organizovať či znášať takéto používanie; to 

sa netýka zákonných výnimiek, 

7.1.5. spätne analyzovať, príp. následne zostavovať softvér FRONIUS WeldCube (reverse 

engineering), 

7.1.6. používať internetovú výbavu, osobitné prvky, vlastnosti, funkcie a charakteristické znaky 

softvéru FRONIUS WeldCube na získanie nedovoleného prístupu k údajom, účtom 

zákazníkov (Accounts) alebo sieťam, alebo ich používať iným neprípustným spôsobom a 

7.1.7. používať softvér FRONIUS WeldCube inak ako spôsobom, ktorý je výslovne uvedený 

v týchto všeobecných obchodných podmienkach.  

 

8. Ochrana údajov 

Naše vyhlásenie o ochrane údajov je neustále dostupné na internetovej stránke 

http://www.fronius.com a je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Vyhlásenie o ochrane 

údajov je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. 

 

9. Vylúčenie zodpovednosti za beta verziu softvéru FRONIUS WeldCube 

9.1. Beta verzia softvéru je nedokončená verzia počítačového programu. Beta verzia softvéru sa 

ešte nachádza v skúšobnom a vývojovom štádiu a neprešla konečnými skúškami. Preto môže 

obsahovať ešte veľa chýb alebo závažné chyby. 

9.2. Beta verziu softvéru vám (ako používateľovi, zákazníkovi alebo inému spotrebiteľovi) 

poskytneme len na vaše výslovné želanie. 

9.3. V prípade nejasností, ktoré súvisia s používaním beta verzie softvéru, resp. najmä v súvislosti 

so zmluvnými rizikami (pri tomto type zmluvy) spojenými s používaním beta verzie softvéru, 

ste povinní kontaktovať spoločnosť Fronius pred prvým použitím beta verzie softvéru alebo 

nepoužívať počítačový program. Stiahnutím alebo akýmkoľvek používaním beta verzie 

softvéru potvrdzujete, že si v plnom rozsahu uvedomujete zmluvné riziko (pri tomto type 

zmluvy) a počítate s ním. Zároveň výslovne prehlasujete toto vylúčenie zodpovednosti za 

beta verziu softvéru a naše všeobecné dodacie a platobné podmienky (k dispozícii na 
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internetovej stránke http://www.fronius.com) za súčasť zmluvy medzi vami a spoločnosťou 

Fronius. 

9.4. Beta verziu softvéru vám poskytujeme v aktuálnom stave na používanie výlučne s produktmi 

Fronius. Ak písomne nebolo výslovne dohodnuté inak, nemôžete na základe toho odvodzovať 

žiadne práva a povinnosti na ťarchu spoločnosti Fronius. Najmä týmto nevzniká žiadna 

povinnosť ďalšieho vývoja (aktualizácie atď.), analýzy chýb a úpravy beta verzie softvéru ani 

povinnosť dodávky ďalšieho (beta) softvéru. 

9.5. Spoločnosť Fronius týmto výslovne vylučuje akúkoľvek formu ručenia, záruky a garancie za 

poskytnutú beta verziu softvéru. Za všetky škody ručíme v neobmedzenom rozsahu len vtedy, 

keď predložíte nesporný dôkaz o tom, že sme tieto škody spôsobili úmyselne alebo že tieto 

škody vznikli našou hrubou nedbanlivosťou. V takýchto prípadoch sa naše ručenie obmedzuje 

na celkovú zmluvnú hodnotu príslušného zariadenia Fronius, v ktorom sa beta verzia softvéru 

používala. Pri ľahkej nedbanlivosti ručíme výlučne za ublíženie na zdraví v rámci záväzných 

právnych predpisov. Ručenie sa považuje za premlčané 6 mesiacov od dátumu, keď ste sa 

dozvedeli o škode a pôvodcovi škody. 

9.6. Vylúčenie zodpovednosti zahŕňa predovšetkým aj ušlý zisk, nepriame škody, prerušenia 

prevádzky, úrokové straty, nedosiahnuté úspory, stratu informácií, údajov, programov, ako aj 

nemožnosť ich obnovy, ujmy spôsobené škodlivým softvérom (vírusy atď.), akýkoľvek druh 

následných a majetkových škôd, ako aj ostatné ujmy, prípadne škody, ktoré vzniknú 

používateľovi alebo tretej strane v súvislosti s používaním beta verzie softvéru. Nároky voči 

nám nie je možné uplatňovať ani v prípade, keď sa zariadenie, ktoré sa používa spolu s beta 

verziou softvéru, už viac nedá použiť alebo vás spoločnosť Fronius vopred informovala 

o možnej ujme, príp. škode. 

9.7. Ak nie ste skutočný používateľ beta verzie softvéru, ste povinný tieto informácie, prípadne 

tento dokument preukázateľne odovzdať alebo poskytnúť používateľovi beta verzie softvéru. 

 

10. Všeobecné vylúčenie zodpovednosti a upozornenie na duševné vlastníctvo 

10.1. Informácie poskytnuté v našom softvéri sa dôsledne overujú a pravidelne aktualizujú. Napriek 

tomu nemôžeme poskytnúť záruku alebo prevziať zodpovednosť za  neustálu úplnosť, 

prípadne bezchybnosť všetkých údajov. 

10.2. Nepreberáme zodpovednosť za priame alebo nepriame odkazy na iné webové stránky. Všetky 

údaje sa môžu meniť, dopĺňať, prípadne odstraňovať bez predchádzajúceho oznámenia. 

10.3. Všetky práva na duševné vlastníctvo, ako sú autorské práva, práva na ochrannú známku, 

priemyselný vzor, patent, úžitkový vzor alebo know-how, najmä však práva na nechránené 

vynálezy, odborné skúsenosti, obchodné tajomstvá a podobne, bez ohľadu na to, kedy boli 

sprístupnené používateľovi, patria výlučne nám, prípadne našim poskytovateľom licencie. 

Používateľ získava právo používať softvér výlučne na vlastné účely a v rozsahu získaného 

počtu licencií. Prostredníctvom predmetnej zmluvy sa udeľuje len povolenie na používanie 

diela. Podľa autorského zákona je šírenie používateľom vylúčené.   
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10.4. Používateľ smie softvér používať súbežne len v jednom zariadení, pričom je na jeho vlastnom 

uvážení, v ktorom zariadení sa softvér bude používať. Za používanie softvéru sa považuje 

každé trvalé alebo len dočasné kompletné alebo čiastočné rozmnožovanie (kopírovanie) 

softvéru ukladaním, načítavaním, prehrávaním alebo zobrazovaním na účel vykonania 

softvéru a spracovania údajov v tomto softvéri pomocou hardvéru. Používateľ nie je 

oprávnený rozmnožovať návod na obsluhu. Dostupné položky (najmä texty a obrázky atď.) sa 

bez nášho súhlasu nesmú kopírovať, šíriť, prepájať odkazmi alebo inak zverejňovať, a to ani 

čiastočne, ani v prepracovanej podobe. 

 

11. Voľba práva a urovnanie sporu, resp. súdna príslušnosť 

11.1. Pre všetky právne vzťahy medzi nami a používateľom ako podnikateľom alebo spotrebiteľom 

platí rakúske právo s vylúčením kolízneho práva a medzinárodného obchodného práva OSN. 

11.2. Na používateľa ako spotrebiteľa sa vzťahuje všeobecná zákonná a spotrebiteľská súdna 

príslušnosť. Výlučnú súdnu príslušnosť vo vzťahu k obchodným používateľom má Wels, 

Rakúsko. 

 

12. Salvátorská klauzula 

12.1. Ak by jednotlivé ustanovenia boli neúčinné alebo nerealizovateľné alebo by sa neúčinnými 

alebo nerealizovateľnými stali po uzatvorení zmluvy, účinnosť ostatných častí tým ostane 

nedotknutá. 

12.2. Neúčinné ustanovenie je potrebné nahradiť takým, ktoré ekonomicky zodpovedá účelu 

zmluvy. 


