NAJ VAM NE BO VSEENO
Kupujte pri pooblaščenih Cisco partnerjih

Posledice nakupa pri nepooblaščenemu prodajalcu so lahko naslednje:
Niste avtomatsko deležni Cisco podpore.

Cisco vam ne nudi garancije.

Nimate veljavne uporabniške licence.

Ni nujno, da boste s Cisco izdelki, kupljenimi pri nepooblaščenih
preprodajalcih, upravičeni do Cisco podpore. Cisco si pridržuje
pravico do pregleda izdelkov, kupljenih pri nepooblaščenih
preprodajalcih; na podlagi tega pregleda lahko v nekaterih
okoliščinah zavrne podporo.

Cisco garancijo imajo le tisti
izdelki, ki so bili kupljeni bodisi
novi bodisi obnovljeni pri
pooblaščenem Cisco partnerju.

Cisco
izdelki,
kupljeni
pri
nepooblaščenih
preprodajalcih,
morda nimajo veljavne licence za
programsko opremo; v tem primeru
mora uporabnik kupiti novo licenco
ali pa oddati v odobritev prošnjo za
prenos licence v skladu s Cisco
pravilnikom
o
prenosih
in
ponovnem licenciranju programske
opreme.

Kršenje Cisco pravic o intelektualni lastnini
Če je bil Cisco izdelek prej v prodaji izven Evropskega gospodarskega prostora (European Economic Area;
v nadaljevanju EGP) in je bil nato v EGP nelegalno uvožen, je to kršitev Cisco pravic o intelektualni lastnini.

Ob nakupih pri nepooblaščenih preprodajalcih obstaja večje tveganje, da dobite:
Ponaredke Cisco izdelkov

Stare izdelke z zastarelimi specifikacijami

Naprave, ki so na videz enake Ciscovim, a niso pristnega izvora.

Izdelkom, ki jih ponujajo nepooblaščeni preprodajalci, se morda izteka
življenjska doba ali pa se zanje ne nudi več podpora.

Cisco izdelke z nelegalnimi spremembami programske
opreme, strojne opreme ali serijskih številk
Cisco izdelek, na katerem so bile izvedene nelegalne spremembe
tehničnih specifikacij z namenom povečanja vrednosti izdelka.
Zaradi takšnih sprememb lahko pride do neželenega obnašanja
opreme in znatno manjše zanesljivosti.

Poškodovane izdelke
Izdelki, ki jih ponujajo nepooblaščeni preprodajalci, so lahko poškodovani. V
skladu s Ciscovim pravilnikom o servisnih pogodbah izdelka brez Ciscove
garancije ni mogoče popraviti ali zamenjati.

Ukradene izdelke

Izdelke s programsko opremo, ki je bila podvržena povratnemu
inženiringu (težave zaradi »klicanja domov«)

Cisco izdelki, ki jih ponujajo nepooblaščeni preprodajalci, so lahko
ukradeno blago.

Programska oprema izdelkov, kupljenih pri nepooblaščenih preprodajalcih,
lahko vsebuje spremembe, ki vplivajo na delovanje in zanesljivost izdelka.

Priporočamo, da se

prepričate

O IZVORU
Cisco opreme in
ob
naročilu

zahtevate

potrdilo

o

pooblastilu

CISCO
dobavitelja.

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljena mrežna oprema:
Prihaja od pooblaščenega proizvajalca
Je upravičena do proizvajalčeve garancije
Je upravičena do proizvajalčeve podpore in servisnih storitev v skladu s
proizvajalčevimi politikami
Ima veljavno licenco za programsko opremo
Je v skladu z evropskimi pravili o vzporedni trgovini
Je zavedena pri proizvajalcu kot prodana kupcu

Če dobavljeni izdelek ne izpolnjuje vseh zgoraj navedenih zahtev, se to šteje za
kršitev pogodbe med dobaviteljem in stranko/kupcem. Stranka/kupec si
pridržuje pravico do tega, da ob prejemu preveri izvor dobavljenih izdelkov.

Z vprašanji ali pripombami se obrnite na brandprotection@cisco.com ali pa
obiščite našo spletno stran na naslovu www.cisco.com/go/buyright.
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