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SAP PartnerEdge SAP PartnerEdge 
Sell On Premise Specific Terms and Conditions Sell on Premise  üzrə Xüsusi Qayda və Şərtlər 

 

(“Sell On Premise Model”) (“Sell on Premise  Modeli”) 

  

Article 1 Definitions and Interpretation Maddə  1  Əsas anlayışlar və Izah 

1. Definitions 1. Əsas anlayışlar 

“Discount Letter” with regard to this Sell On Premise Model means the 
“SAP PartnerEdge Sell On Premise – Discount Letter” for this Sell On 
Premise Model applicable to the country in which End User is located which 
is published on SAP’s partner-dedicated website or directly provided to 
Partner by SAP. 

“Güzəşt Məktubu” bu “Sell on Premise  Modeli”ni nəzərə almaqla Son 
İstifadəçinin yerləşdiyi ölkəyə tətbiq olunan SAP-ın tərəfdaşa həsr edilmiş 
veb səhifəsində nəşr olunmuş ya birbaşa SAP tərəfindən Tərəfdaşa təqdim 
edilmiş “SAP PartnerEdge Sell on Premise  üzrə - Güzəşt Məktubu”.   
 

 

“EULA” means the End User License Agreement, which is made available 
on www.sap.com/company/legal. 

“EULA” www.sap.com/company/legal saytında mövcud olan Son İstifadəçi 
üçün Lisenziya Müqaviləsi deməkdir. 
 

“EUMA” means the “SAP Delivered Support Agreement” which sets out the 
terms and conditions under which SAP provides support to End Users and 
which will be provided by SAP on a deal by deal basis. 

“EUMA” SAP tərəfindən təmin edilmiş sazişə əsasən Son İstifadəçiyə 
SAP-ın təmin etdiyi şərtlər və qaydalara əsasən təşkil edilmiş “SAP 
Göstərilən Dəstək Müqaviləsi” deməkdir.  
 

“Maintenance Services” with regard to this Sell On Premise Model means 
SAP Delivered Support, VAR Delivered Support and VAR Delivered 
Support For Business One as further set out in Article 9 Maintenance 
Services). 

“Texniki dəstək  Xidmətləri” bu Sell on Premise  Modeli nəzərə alaraq 
Maddə 9-da qeyd edilmiş SAP Göstərilən  Dəstək, VAR Göstərilən  Dəstək 
və “Biznes One” üçün VAR Göstərilən Dəstək deməkdir (Texniki Dəstək  
Xidmətləri).  
 

 

“Price List” with regard to this Sell On Premise Model means the “SAP List 
of Prices and Conditions (indirect sales)” consisting of the “SAP Pricing & 
Licensing Principles”, “SUR” and “SAP Price List for PartnerEdge Channel 
Partners” for this Sell On Premise Model applicable to the country in which 
End User is locatedwhich is published on SAP’s partner-dedicated website 
or directly provided to Partner by SAP. 

 
“Qiymət Siyahısı” bu Sell on Premise  Modeli nəzərə alaraq “SAP 
Qiymətlər Siyahısı və Şərtlər (dolayı  satışlar)” “SAP Qiymətləndirmə və 
Lisenziya Prinsipləri”ndən ibarət olan, “SUR” və Son İstifadəçinin yerləşdiyi 
ölkəyə tətbiq olunan Sell on Premise  Modeli üçün, SAP-ın tərəfdaşa həsr 
edilmiş veb səhifəsində nəşr olunmuş ya birbaşa SAP tərəfindən Tərəfdaşa 
təqdim edilmiş Sell on Premise  Modelinə dair “PartnerEdge Channel 
Tərəfdaşlar” üçün SAP Qiymət Siyahısı” deməkdir. 

“Product Family” means an SAP product family, which may comprise one 
or several SAP software products or services as further set out in the 
applicable RSPI. 

 
“Məhsul Ailəsi” müvafiq RSPI-da təşkil edilmiş bir və ya bir neçə SAP 
proqram məhsulları və ya xidmətlərini əhatə edən SAP məhsul ailəsi 
deməkdir.  

 

“Program Requirements” means that the Partner has to fulfill certain 
minimum program entry requirements as well as ongoing program 
requirements, some of which are general PartnerEdge requirements, some 
of which are specific for the “Sell Engagement” and some of which are 
specific for the different “On Premise” Product Families, including, without 
limitation, payment of the Program Fee(s), meeting certain minimum annual 
revenue requirements, upholding a Sell Authorization for at least one “On 
Premise” Product Family and other requirements as set out in detail in the 
PartnerEdge Program Guide and the RSPI. 

 
“Proqramın Tələbləri” Tərəfdaşın proqrama giriş tələblərini və həmçinin 
davam edən proqram tələblərini minimum şəkildə qarşılamaq , ümumi 
PartnerEdge tələblərini, “Satış üzrə Əməkdaşlıq” və “Sell on Premise” 
Məhsul Ailəsi”nə aid   xüsusi tələblər buraya daxildir, lakin bunlar ilə 
məhdudlaşmadan, Proqram Haqlarının ödənişi, müəyyən minimum illik 
mənfəət  tələblərini qarşılamaq, ən azı bir “On Premise”   Məhsul Ailəsi üçün 
Satış  Səlahiyyətini və PartnerEdge Proqram Təlimatı və RSPI-da ətraflı 
şəkildə qeyd edilən digər tələblər deməkdir.   

 

“SAP Delivered Support” means SAP’s support offering to directly provide 
support to End Users subject to the terms and conditions set out in the 
EUMA. 

 
“SAP Göstərilən Dəstək” EUMA-da qeyd edilmiş şərtlər və qaydalara 
uyğun olaraq Son İstifadəçilərə SAP-ın birbaşa dəstək təklif etməsi 
deməkdir. 

 

“Sell Authorization” means that Partner needs to meet specific training and 
qualification requirements for the products included in an “On Premise” 
Product Family that Partner wants to resell as set out in detail in the 
PartnerEdge Program Guide and the applicable RSPI. 

“Satış Səlahiyyəti” Tərəfdaşın “ On Premise”   Məhsul ailəsi”nə daxil olan 
xüsusi təlim və ixtisaslaşma tələblərini qarşılamaq, PartnerEdge Proqram 
Təlimatı və RSPI-da ətraflı şəkildə qeyd edilən məhsuların təkrar satışını 
təşkil etmək deməkdir. 
 

“SUR” means the then-current software use rights agreements used by SAP 
which include additional or supplemental terms and conditions under which 
Software is licensed and which is made available on 

“SUR” əlavə şərtlərə və qaydalara uyğun olan lisenziyalaşdırılmış və 
www.sap.com/company/legal saytında mövcud olan Proqram Təminatını 
daxil edərək SAP tərəfindən istifadə edilən cari proqram təminatının istifadə 

http://www.sap.com/company/legal
http://www.sap.com/company/legal
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www.sap.com/company/legal.The SUR document is considered a Price List 
document in the meaning of the Change to Terms provisions in Article 12.1 
of the SAP PartnerEdge GTCs. 
 

hüquqları üzrə müqavilələr deməkdir. SUR sənədi SAP PartnerEdge ÜQŞ-
nin Maddə 12.1-də Şərtlərə Dəyişiklik müdəalarının məzmununda Qiymət 
Siyahısı sənədi hesab edilir.  
 
 

“VAR Delivered Support” means that Partner can directly provide support 
to End Users subject to the terms and conditions set out in the VAR 
Delivered Support Model which SAP and Partner can agree on by signing 
the VAR Delivered Support Schedule. 

“VAR Göstərilən Dəstək”SAP və Tərəfdaşın VAR Göstərilən  Dəstək 
Proqramını imzalamaq barədə razılığa gəldiyi VAR Göstərilən Dəstək 
Modelində göstərilən şərtlər və qaydalar daxilində Tərədaşın Son 
İstifadəçiləri birbaşa dəstəklə təmin etməsi deməkdir. 
 

“VAR Delivered Support For Business One” means that Partner can 
directly provide support to End Users for SAP Business One subject to the 
“Terms and Conditions for VAR Delivered Support for SAP Business One” 
which are made available on www.sap.com/company/legal. 

“Biznes One üçün VAR Göstərilən Dəstək 
”www.sap.com/company/legal saytında mövcud olan  Biznes One üçün 
VAR Göstərilən  Dəstəyinin Şərtləri və Qaydaları”na uyğun olan  SAP 
Biznes One üçün Son İstifadəçiləri Tərəfdaşın birbaşa dəstəklə təmin edə 
bilməsi deməkdir.  
 

2. Any terms not defined in this Sell On Premise Model will have the 
meaning ascribed to them in any other part of the Agreement. 

2. Sell On Premise  Modeldə müəyyən edilməyən istənilən şərtlər 
Müqavilənin digər hissələrində  onlara verilən  mənanı ifadə edəcəkdir.   

3. The headings in this Sell On Premise Model are for convenience only 
and are to be ignored in construing this Sell On Premise Model. 

3. Sell On Premise  Modelində başlıqlar yalnız rahatlıq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur və Sell On Premise  Modelində onların təhlili nəzərə alınmır.  
 

4. Any reference in this Sell On Premise Model to a defined document is a 
reference to that defined document as amended, varied, novated or 
supplemented from time to time. 

4. Bu Sell On Premise  Modelində müəyyən bir sənədə edilmiş istinad, 
düzəliş, dəyişiklik, yenilənmə ilə birlikdə həmin sənədə edilmiş istinad 
hesab olunacaqdır.  

5. Where the context so admits, the singular includes the plural and vice 
versa. 
 

5. Mətndə qeyd olunan təkdə olan sözlər həmçinin cəmə aid olacaqdır,  və 
ya əksinə.  
 

Article 2 Engagement Model Maddə  2   Əməkdaşlıq Modeli 
 

1.Upon Partner meeting the Program Requirements for the first time and 
subject to Partner’s compliance with all Program Requirements at all times 
during the term of this Sell On Premise Model, SAP hereby grants to Partner 
and Partner hereby accepts from SAP the right to: 

1.Tərəfdaş tərəfindən  ilk dəfə üçün Proqram Tələblərini qarşılanması və  
Sell On Premise  Modelinin müddətində bütün hallarda  Tərəfdaşın bütün 
Proqram Tələblərinə uyğun olması təqdirdə SAP bir tərəfdən Tərəfdaşa 
aşağıdakı hüquqlar ilə təmin edir, Tərəfdaş da öz növbəsində həmin 
hüquqları qəbul edir:   

 
a) market and distribute, sublicense the right to Use those Software 

products for which Partner achieved and continues to uphold a 
successful Sell Authorization in its own name, at its own risk and for its 
own account; and 

a)bu Proqram Təminatı məhsullarından istifadə zamanı onların satış, 
paylanma və sublisenziya hüququ üçün Tərəfdaş öz adından, öz riskləri və 
şəxsi xərcləri hesabına Satış Səlahiyyətini uğurla həyata keçirmək cəhdini 
davam etdirir; və 

 
b) position SAP Delivered Support for the Software purchased from SAP 

(excluding SAP Business One for which SAP Delivered Support is not 
available), if available for the Software product, subject to the 
respective authorization under the applicable SAP VAR Delivered 
Support Schedule / Schedule for Business One:market, sell and 
provide VAR Delivered Support and/or VAR Delivered Support For 
Business One for the Software distributed under this Sell On Premise 
Model 

b) mövcud Proqram Təlimatı məhsulları üçün SAP-dan  (SAP Göstərilən  
Dəstəyin  mövcud olmadığına görə  SAP Biznes One istisna edilir) alınan 
Proqramlara görə SAP Göstərilən  Dəstəyini yerləşdirmək, SAP VAR 
Göstərilən Dəstək Proqramı / Biznes One Proqramına uyğun müvafiq 
səlahiyyətlini nəzərə alaraq: Sell On Premise    Modelin çərçivəsində 
paylanılmış Proqram Təminatı üçün VAR Göstərilən Dəstəyini və ya Biznes 
One üçün  VAR Göstərilən  Dəstəyinini    
 
Ərazidə yerləşən Son İstifadəçilərinə satmaq  (Sell On Premise  Cədvəlində 
müəyyən  edildiyi kimi) .  

 
to End Users located in the Territory (as defined in the Sell On Premise 
Schedule). For the above purposes, SAP grants Partner the non-exclusive 
right to distribute, grant right to Use the Software (sublicense) and market 
the Software in accordance with this Agreement, provided that Partner is 
granted no exclusive right to the Software. 

Yuxarıdakı məqsədlər üçün, SAP bu Müqaviləyə əsasən Tərəfdaşa 
Proqram Təminatından İstifadə  etmək və Proqram Təminatın satışını təşkil 
etmək, paylamaq üçün qeyri-müstəsna hüquq verir, bununla təmin edilmiş 
Tərəfdaşa Proqram Təminatı üçün heç bir müstəsna hüquq verilmir.  
 

2. Partner will use its best efforts to market and position SAP Delivered 
Support or to market, sell and provide VAR Delivered Support, if Partner 
is authorized to provide VAR Delivered Support, or VAR Delivered 
Support For Business One for the Software distributed under this Sell 
On Premise Model. 

2. Əgər Tərəfdaşın Sell On Premise  Modelinə əsasən Proqram Təminatın 
paylanması üçün Biznes One VAR Göstərilən Dəstək ya da VAR Göstərilən  
Dəstəyin  təmin edilməsi üçün səlahiyyəti varsa, Tərəfdaş bütün 
cəhdlərindən istifadə edərək SAP Göstərilən Dəstəyinin satışını, 
yerləşdirilməsini və ya VAR Göstərilən Dəstəyinin satışını və təmin 
edilməsini təşkil edəcəkdir.  

 
3. Partner is solely responsible for accurately and completely representing 
the Software and the Maintenance Services. Partner assumes all financial 
and legal liability for the quality, reliability and accuracy of all 
representations and warranties made by Partner, its employees, agents and 
consultants beyond what is contained in the Documentation. Partner will 
give the SAP Group and its licensors appropriate credit for the ownership 
of the Software, Documentation and other SAP Materials. 
 
 
  

3. Tərəfdaş Proqram Təminatı və Texniki Dəstək Xidmətlərinin düzgün və 
lazım olan qaydada təmsil edilməsində cavabdeh olan yeganə şəxsdir. 
Sənədlərdə olan şərtlərdən başqa Tərəfdaş bütün maliyyə xərclərini və 
keyfiyyətlə bağlı hüquqi öhdəlikləri, bütün müddəaların etibarlılığı və 
dəqiqliyinə, Tərəfdaş, onun işçiləri, nümayəndəliklər və məsləhətçilər 
tərəfindən hazırlanmış bəyanət və zəmanətlərə görə məsuliyyəti öz üzərinə 
götürür. Tərəfdaş SAP Qrupa və onun lisenziarlarına SAP Məhsulları 
üzərində sahiblik hüququ üçün müvafiq üstünlük verəcəkdir. 

 

http://www.sap.com/company/legal
http://www.sap.com/company/legal
http://www.sap.com/company/legal
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4. Partner must not deliver or recommend any software or other products 
that are incompatible with the Software. 

4. Tərəfdaş Proqram Təminatına uyğun olmayan hər hansı proqramı və ya 
digər məhsulları çatdırmamalı və tövsiyyə etməməlidir.  

 
Article 3 Specific Order Processes and Requirements Maddə  3     Xüsusi Sifariş Prosesləri və Tələblər  

 

1. Partner will order Software from SAP using and filling out completely 
such forms and minimum order requirements as SAP may prescribe from 
time to time and must comply with any then-current order process for the 
specific Software product. Where applicable, Partner agrees to use the 
electronic means provided by SAP for placing orders. 

1. Tərəfdaş SAP-ın vaxtaşırı olaraq təsvir etdiyi minimum sifariş tələbləri və 
bu cür formaları doldurmaq və tamamlamaq üçün SAP-dan Proqram sifariş 
edəcəkdir və bu sifariş xüsusi Proqram Təminatı məhsulları üçün cari sifariş 
prosesinə uyğun gəlməlidir. Aid olduqda, Tərəfdaş sifarişlərin 
yerləşdirilməsi üçün SAP tərəfindən təmin edilən elektron vasitələrdən 
istifadə etmək barəsində də razılıq verir.  

 
2. With regard to each Software order for an End User, Partner must provide 
SAP with: 

2. Son İstifadəçi üçün Proqram Təminatı sifarişini nəzərə alaraq Tərəfdaş 
aşağıdakılar ilə SAP-ı təmin etməlidir: 

 
a) the name and address of the End User for whom the Software 

was ordered; 
a) Proqram Təminatın sifariş edildiyi Son İstifadəçinin adı və 

ünvanı; 
 

b) details of the Software ordered for the End User, including, 
without limitation, the product and country version as well as the 
number of users for each Software product; 

b) Son İstifadəçi üçün sifariş edilmiş Proqram Təminatının 
təfsilatı, buraya məhsul, ölkə versiyası və hər Proqram 
Təminatı məhsulu üçün istifadəçilərin sayı daxildir, lakin 
bununla məhdudlaşmır; 

 
c) details of any SAP Delivered Support agreement concerning the 

specific End User; 
c) Xüsusi Son İstifadəçiyə aid olan hər hansı SAP Göstərilən  

Dəstək müqaviləsinin təfsilatı; 
 

d) Partner’s contact and billing information; and d) Tərəfdaşın əlaqə və ödəniş məlumatları; və 
 

e) any other data required by SAP in any then-current order process 
for the specific Software, Maintenance Services or both. 

e) Xüsusi Proqram Təminatı və Texniki Dəstək Xidmətlərinə və 
ya hər ikisi üçün SAP tərəfindən tələb edilən mövcud sifariş 
prosesi barədə məlumat və digər məlumatlar. 

 
3. Orders and confirmations are binding, non-cancellable, non-revocable 
and non-transferable once submitted to SAP. All orders are subject to 
acceptance by SAP.The order shall be deemed duly formalized when 
prepared in the form of bilateral act of granting of software usage rights. 

3. Sifarişlər və təsdiqləmələr SAP-a təqdim edildikdən sonra məcburi hesab 
olunur və onlardan  imtina etmək, onları ləğv etmək  və ötürmək  mümkün 
deyil. Bütün sifarişlər SAP tərəfindən qəbul olunmalıdır. Şifariş proqram 
təminatından istifadə hüquqlarının verilməsi barədə qarşlılıqlı akt 
formasında hazırlandıqdan sonra lazımı qaydada rəsmiləşdirilməlidir.  

 
 SAP will accept the Software order by the same means or by performing 

the Software order(act of granting of software usage rights). 
SAP Proqram Təminatının sifarişini eyni üsulla və ya Proqram Təminatın 
sifarişi tərəfindən (proqramdan təminatından istifadə hüquqları verən akt) 
hazırlanmış qaydada qəbul ediləcəkdir.  

  

4. SAP reserves the right to decline Software orders if the Software is 
intended to be used on computers, operating and database management 
systems that SAP considers to be not suitable for use with the Software. 
SAP is entitled to refuse to accept orders if SAP has reasonable grounds to 
believe that the End User cannot go live with the Software during the term 
of this Sell On Premise Model. 

4. Belə ki, Proqram Təminatı kompüterlər, əməliyyat və məlumat  bazası 
idarəetmə sistemləri üçün nəzərdə tutulan sifarişlərin Proqram Təminatı 
üçün uyğun olmadığı hallarda, SAP Proqram Təminatın sifarişlərindən 
imtina hüququnu saxlayır. Sell On Premise  Modelin müddətində əgər Son 
İstifadəçinin Proqram Təminatını davam etdirə bilməməsi hallarında, SAP 
sifarişləri qəbul etməkdən imtina etmək hüququna malikdir.  

 
5. Partner shall not submit the Software order for an End User whose 
requirements Partner cannot fully and satisfactorily meet. 

5. Son İstifadəçi Tərəfdaşın tələblərini tam və qənaətbəxş şəkildə qarşılaya 
bilmədikdə Tərəfdaş Proqram Təminatı sifarişini Son İstifadəçiyə baxılmaq 
üçün göndərməyəcəkdir.  

 
Article 4 Delivery of Software Maddə  4  Proqram Təminatının  Çatdırılması 

 
1. If SAP accepted the order, SAP will deliver the Software as described 
in the Documentation and the Price List and will also provide the appropriate 
license keys. With regard to the features, quality and functionality of the 
Software the product description in the Documentation and the Price List is 
solely decisive. SAP does not own any additional features, quality or 
functionality. Partner can, in particular, not assert any additional feature, 
quality or functionality from any public statements, publications or 
advertisements by SAP except to the extend SAP has expressly confirmed 
such additional feature, quality or functionality in writing. Any 
representation, warranty, undertaking or guarantee regarding additional 
features, quality or functionality is effective only if expressly confirmed by 
SAP’s management in writing. 

1. SAP sifarişi qəbul etdikdə Sənədlərdə və Qiymət Siyahısında göstərildiyi 
kimi SAP Proqram Təminatını çatdıracaq və həmçinin də müvafiq lisenziya 
materialları ilə təmin edəcəkdir. Proqramın Sənədlərində və Qiymət 
Siyahısında göstərilən keyfiyyət və funksionallıq xüsusiyyətlərinə dair 
məhsullarının təsnifatı, əsaslı sayılır. SAP hər hansı əlavə xüsusiyyətə, 
keyfiyyətə və ya funksionallığa malik deyil. Əgər SAP tərəfindən yazılı 
şəkildə təqdim edilməyibsə Tərəfdaş SAP-dan hər hansı rəsmi bəyanat, 
nəşrlər və ya reklamdan əlavə xüsusiyyət, keyfiyyət və ya funksionallıqla 
bağlı tələb irəli sürə bilməz. Əlavə xüsusiyyətlər, keyfiyyət və ya 
funksionallıq ilə bağlı hər hansı bəyanat, zəmanət, öhdəlik və ya qarantiya 
yalnız SAP-ın rəhbərliyi tərəfindən yazılı şəkildə təsdiqləndikdən sonra 
qüvvəyə minmiş hesab edilir.  

 
2. After acceptance of an order (act of granting of software usage rights), 
SAP will deliver to Partner one copy of the relevant Software: 

2. Sifarişi qəbul etdikdən sonra (proqram təminatın  istifadə hüquqlarının 
verilməsi aktı) SAP müvafiq Proqram Təminatın  bir nüsxəsini Tərəfdaşa 
çatdıracaqdır: 
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a) on discs or other data media (“Physical Shipment”); or a) disk və ya digər məlumat daşıyıcısında (“Fiziki Çatdırılma”); və 
ya 

 
b) by making it available for downloading through the internet 

(usually on the SAP ServiceMarket Place 
(http://service.sap.com/swdc)) (“Electronic Delivery”). 

b) Yükləməni internet saytı vasitəsilə təmin etməklə (adətən SAP 
ServiceMarket Place (http://service.sap.com/swdc )) (“Elektron  
Çatdırılma”). 

 
3. The relevant Software and Documentation will be deemed delivered 
(including but not limited for the purpose of fixed delivery dates or timely 
delivery) and the risk passes to Partner: 

3. Müvafiq Proqram Təminatı və Sənədlər aşağıdakı hallarda çatdırılmış 
hesab ediləcək və risklər Tərəfdaşa keçəcəkdir (müəyyən edilmiş  
Çatdırılma tarixləri və ya vaxtında çatdırılma məqsədləri üçün, lakin bununla  
məhdudlaşmadan): 

 
a) in case of Physical Shipment, when the relevant disc or other data 

media is handed over to the freight carrier; or 
a) Fiziki Çatdırılma  halında müvafiq disk və ya digər media 

məlumatı yükdaşıma nəqliyyatı ilə çatdırıldıqda ; və ya 
 

b) in case of Electronic Delivery, when SAP has made an electronic copy 
thereof available for downloading and has informed Partner accordingly 
(“Delivery”). 

b) Elektron Çatdırma halında, SAP yüklənməsi mümkün olan 
elektron nüsxəni hazırlayıb və müvafiq olaraq Tərəfdaşa 
məlumat verildikdə (“Çatdırılma”). 

 
4. Upon Partner’s request or if stipulated in the order, SAP may agree to 
provide Software and the appropriate license key directly to the relevant 
End User instead (“End User Delivery”). In case of End User Delivery, the 
provisions set out in this Article (Delivery of Software) will apply 
analogously; delivery to Partner will be deemed to occur upon Delivery to 
the End User. End User Delivery does not constitute any agreement 
between SAP and the respective End User, and in all cases, Partner 
remains responsible to the End User in relation to delivery and sublicensing 
of right to Use the Software pursuant to its respective agreement with the 
End User. 

4. Tərəfdaşın tələbi və ya nəzərdə tutulmuş sifarişə əsasən SAP Müvafiq 
Son İstifadəçini Proqram Təminatı və lazımı lisenziya məlumatı ilə birbaşa 
təmin etmək üçün razılığa gələ bilər (“Son İstifadəçiyə Çatdırılma”). Son 
İstifadəçiyə Çatdırma halında bu Maddədə təsbit edilən müddəalar 
analogiya üzrə tətbiq ediləcəkdir; Tərəfdaşa çatdırma Son İstifadəçiyə 
Çatdırma zamanı baş tutmuş hesab ediləcəkdir. Son İstifadəçiyə Çatdırma 
SAP və müvafiq Son İstifadəçi arasında hər hansı müqavilə yaratmır və 
bütün hallarda Son İstifadəçi ilə müvafiq müqaviləyə əsasən Proqram 
Təminatınıın İstifadəsi üçün sublisenziya hüququ və Son İstifadəçiyə 
çatdırmaya görə Tərəfdaş cavabdeh şəxs kimi qalır.  

 

5. SAP might be entitled to suspend the delivery of any or all SAP Products 
as well as applicable license keys to Partner or End User or both as further 
set out in this Sell On Premise Model as well as the PartnerEdge GTCs. 

 
5. Sell On Premise    Modeli və həmçinin də SAP PartnerEdge ÜQŞ-də 
tərtib edilmiş Tərəfdaş və ya Son İstifadəçi və ya hər ikisi üçün müvafiq olan 
Lisenziya məlumatları, həmçinin bütün SAP Məhsullarının çatdırılmasını 
ləğv etmək səlahiyyətinə malikdir.  

 

6. If Partner receives a new copy of the Software, Documentation and/or 
other SAP Materials that replaces previously provided Software, 
Documentation and/or other SAP Materials, Partner must distribute such 
newest copy provided and either destroy or upon SAP’s request return 
previous copies. 

 
6. Əgər Tərəfdaş əvvəl təmin edilmiş Proqram Təminatı, Sənədlər və digər 
SAP Materiallarının əvəz edilmiş Proqram Təminatı, Sənədlər və digər SAP 
Materiallarının bir nüsxəsini alarsa, Tərəfdaş bu yeni sənədlərin nüsxəsi ilə 
təmin etməli və SAP-ın əvvəlki nüsxələrlə bağlı tələbinə əsasən onları məhv 
etməlidir.  

 

7. Partner must not make the Software, Documentation and/or other SAP 
Materials available to the End User by any means other than by delivering 
the Software, Documentation and/or other SAP Materials as originally 
provided by SAP. Partner’s right to pass on the Software, Documentation 
and/or other SAP Materials is subject to the provisions of this Agreement. 

 
7. Başqa vasitələrdən istifadə etmədən Tərəfdaş SAP tərəfindən təmin 
edilmiş Proqram Təminatı, Sənədlər və/ və ya Digər SAP Materiallarlarını 
yalnız olduğu kimi Son İstifadəçiyə istifadə üçün verə bilər. Tərəfdaşın 
Proqram Təminatı, Sənədlər və digər SAP Materialları ötürmək hüququ 
yalnız bu Müqavilənin müddəalarına əsasən həyata keçirilə bilər.  

 
Article 5 Fee Maddə 5  Haqq 

 
1. The general calculation basis for the Software the right to market, 
distribute and license of which is granted to Partner, is stipulated in the Price 
List and the applicable Discount Letter. The fee will be confirmed by the 
Parties in the Act of Granting Rights. For the avoidance of doubt, in its 
relations with the End User Partner sets prices at its own discretion, and 
Partner will be solely responsible for setting its own prices vis-à-vis the End 
User for the distribution and sublicense of the right to Use the Software. 

1. Tərəfdaşa verilmiş Proqram Təminatı üçün ümumi hesablama əsasları, 
satış, paylama və lisenziya hüququ Qiymət Siyahısında və müvafiq olaraq 
da Güzəşt Məktubundə müəyyən edilir. Tərəflər Hüquqların verilməsi 
Aktında ödənişləri təsdiqləyir. Şübhələrin aradan qaldırılması məqsədilə 
Tərəfdaş üçün öz səlahiyyəti daxilində Son istifadəçi üçün qiymətləri 
müəyyən  etməli və Tərəfdaş da Proqram Təminatın  İstifadəsi ilə bağlı 
paylama və sublisenziya üçün öz qiymətlərini qarşılıqlı şəkildə Son 
İstifadəçiyə tərtib etmək səlahiyyəti vardır.  

 
2. Partner will pay to SAP the fee for the Software ordered for any End 
User as set out in the corresponding Software order and Act of Granting 
Rights. 

2. Müvafiq Proqram Təminatı sifarişi və Hüquqların verilməsi Aktında qeyd 
edildiyi kimi Tərəfdaş hər hansı Son İstifadəçiyə sifariş edilmiş Proqram 
Təminatı üçün SAP-a ödəniş ödəyəcəkdir.  

 
3. In case of Physical Shipment, Partner will also have to pay the costs of 
delivery and packaging. 

3. Fiziki Çatdırılma hallarında Tərəfdaş çatdırılma və qablaşdırma xərclərini 
də ödəyəcəkdir.  

 
4. In case of Electronic Delivery, SAP will make the relevant Software 
available for download at its own cost; Partner will bear the costs for 
downloading the Software and Documentation. 

4. Elektron Çatdırılma hallarında SAP müvafiq Proqram Təminatın 
yüklənməsini öz xərcləri hesabına edəcəkdir; Tərəfdaş Proqram Təminatı 
və Sənədlərin yüklənməsi xərclərinə görə məsuliyyət daşıyacaqdır.  
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5. The fee for the Software ordered for an End User will be invoiced after 
Delivery of the relevant Software. 

Son İstifadəçiyə sifariş edilmiş Proqram Təminatın ödənişi üzrə müvafiq 
Proqram Təminatı Çatdırıldıqdan sonra hesab faktura təqdim ediləcəkdir.  

 
Article 6 Taxes Maddə 6   Vergilər 

1. Each Party will be responsible for the payment of its own taxes. 1. Hər bir Tərəf öz şəxsi vergilərinin ödənilməsinə məsuliyyət daşıyacaqdır. 
 

2. All taxes based on income that are imposed, or may be imposed, by 
any federal, state or local government entities for payments received under 
or in connection with any part of this Agreement will be borne by the 
recipient of the payment ("Recipient"). 

2. Hazırkı Müqavilənin hər hansı bir hissəsi üzrə və ya onunla əlaqədar 
qəbul edilmiş ödəniş üçün hər hansı federal, dövlət və ya yerli hökümət 
qurumları tərəfindən təyin olunmuş və təyin oluna biləcək, gəlirə əsaslanan 
bütün vergilər ödənişi qəbul edən ("Resipient") tərəfindən ödəniləcəkdir. 

3. If the Party making such payments (“Payer”) is required by law to 
withhold income or corporation tax or a similar tax (“Withholding Tax”) from 
any gross payment to the Recipient under or in connection with any part of 
this Agreement, Payer will be entitled to withhold or deduct such tax from 
the gross amount to be paid if and to the extent that the Recipient may offset 
the withholding income and corporate tax liabilities according to the law the 
country of residence of the Recipient against its income or corporate tax 
liabilities. However, Payer must use all endeavours to reduce any such 
withholding payable to the lowest possible rate subject to compliance with 
all applicable laws and double taxation treaties. Recipient will cooperate 
with Payer to the extent that is necessary to apply for such reduction, 
especially by, but not limited to, providing necessary forms to Payer or the 
relevant tax authority. Otherwise, Payer is entitled to withhold tax at 
standard rates according to the relevant laws. The Payer will in the case of 
any withholding of any Withholding Tax provide to the Recipient a receipt 
from the relevant tax authority to which such Withholding Tax has been 
paid. In case the Recipient under or in connection with any part of this 
Agreement is not entitled to offset the withholding income and corporate tax 
liability according to the law of the country of residence, SAP and Partner 
will mutually agree in writing whether the Payer will be entitled to withhold 
taxes on account of the Recipient from the contractually agreed payments. 
The fact that such offset is not possible (or not possible in a specific year) 
must be notified by Recipient to the Payer. 

3. Bu cür ödənişləri edən Tərəfdən ("Ödəyici") qanunla hazırkı 
Müqavilənin hər hansı bir hissəsi üzrə və ya onunla bağlı Resipientə edilən 
istənilən  ödənişdən gəlir və ya mənfəət vergisi və ya oxşar verginin 
("Ödəmə mənbəyində tutulan vergi") tutulması tələb olunursa, Ödəyici 
ödənişdən ödənilməli olan vergini tutulmalı və  Resipientin rezidenti olduğu 
ölkənin qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu halda ondan tutulmuş gəlir və 
mənfəət vergilərini əvəzləşdirə bilər. Lakin Ödəyici ödənilməli olan hər 
hansı belə tutulmanı bütün tətbiq olunan qanunlar və ikiqat vergitutmanın 
aradan qaldırılması barədə müqavilələrə uyğun olaraq mümkün olan ən 
aşağı dərəcəyə qədər azaltmaq üçün var qüvvəsini sərf edəcəkdir. 
Resipient xüsusilə Ödəyiciyə və ya müvafiq vergi orqanlarına lazımi ərizə 
formalar təqdim  etməklə, lakin bununla məhdudlaşman digər qaydada bu 
cür azaltma üçün müraciət etməkdən ötrü lazım olan dərəcədə Ödəyici ilə 
əməkdaşlıq edəcəkdir. Əks halda, Ödəyiciyə müvafiq qanunlara uyğun 
olaraq standart dərəcədə vergiləri tutmaq hüququ verilir. 
Ödəmə mənbəyində tutulan hər hansı verginin hər hansı tutulması halında 
Ödəyici bu cür Ödəmə mənbəyində tutulan verginin ödənildiyi müvafiq vergi 
orqanından Resipientə qəbz təqdim edəcəkdir. Resipient hazırkı 
Müqavilənin hər hansı bir hissəsi üzrə və ya onunla bağlı yaşadığı ölkənin 
qanununa uyğun olaraq gəlir və ya mənfəət vergi vəzifələrinin tutulmasını 
ödəmək hüququna malik olmadıqda, Resipient və Ödəyici yazılı şəkildə 
Ödəyiciyə müqavilədə şərtləşdirilmiş ödənişlərdən Resipientin hesabına 
vergiləri tutmaq hüququnun verilib-verilmədiyi barədə qarşılıqlı şəkildə 
razılığa gələcəklər. Bu cür ödəmənin mümkün olmadığı (və ya müəyyən ildə 
mümkün olmadığı) faktı barədə Resipient Ödəyiciyə xəbər verməlidir. 

 

4. All other taxes or charges of any kind (including but not limited to, 
customs duties, tariffs, excise, gross receipts, sales and use and value 
added tax) except income tax or corporation tax (or similar taxes) will be 
borne by the Payer. Partner must communicate to SAP its VAT or GST 
identification number(s) attributed by the country where Partner has 
established its business. SAP shall consider the Software distributed or 
provided under or in connection with this Agreement to be for Partner's 
business operations and provided to the location(s) of the Partner in 
accordance with the provided VAT or GST identification number(s). If any 
such tax or duty has to be withheld or deducted from any payment under or 
in connection with any part of this Agreement, Payer must increase payment 
under or in connection with any part of this Agreement by such amount to 
ensure that after such withholding or deduction, Recipient has received an 
amount equal to the payment otherwise required. Any applicable direct pay 
permits or valid tax-exempt certificates must be provided to SAP prior to the 
execution of the Sell On Premise Schedule. 

4. Gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi (və ya oxşar vergilər) istisna olmaqla, 
hər hansı bütün digər vergilər və ya xərclər   (gömrük rüsumları, tariflər, 
aksiz, ümumi gəlirlər və əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla, lakin bununla 
məhdudlaşmayaraq) Ödəyici tərəfindən ödəniləcəkdir. Tərəfdaş, onun işi 
qurduğu ölkə tərəfindən verilmiş ƏDV və ya məhsul və xidmət vergisi (GST) 
eyniləşdirmə nömrəsini (nömrələrini) SAP-a təqdim etməlidir. SAP hazırkı 
Business One VAR Dəstək Modeli üzrə və ya onunla əlaqədar təmin olunan 
Dəstək göstərilən proqram təminatı üçün dəstəyin Tərəfdaşın biznes 
əməliyyatları üçün və verilmiş ƏDV və ya GST eyniləşdirmə nömrəsinə 
(nömrələrinə) uyğun olaraq Tərəfdaşın yerinə (yerlərinə) təmin edilməsini 
nəzərdən keçirəcəkdir. Əgər hər hansı bu cür vergi və ya rüsum hazırkı 
Müqavilənin hər hansı bir hissəsi üzrə və ya onunla bağlı hər hansı 
ödənişdən tutulmalı və ya çıxılmalı olsa, Ödəyici hazırkı Müqavilənin hər 
hansı bir hissəsi üzrə və ya onunla bağlı ödənişi elə məbləğdə çoxaltmalıdır 
ki, bu cür tutulma və ya çıxılmadan sonra Resipientin başqa əsaslarla tələb 
olunan ödənişə bərabər məbləğ qəbul etdiyini təmin etsin. Hər hansı tətbiq 
olunan vergilərin birbaşa ödənilməsinə icazələr və ya vergilərin 
ödənilməsindən azadolunma barədə həqiqi sertifikatlar Sell On Premise  
Cədvəlinin icrasından əvvəl SAP-a təqdim olunmalıdır. 
 

Article 7 Protection of rights Maddə  7 Hüquqların qorunması  
 

1. Partner is not entitled to: 1. Tərəfdaş aşağıdakı hüquqlara malik deyildir:  
 

a) Use the Software to run internal business operations subject to Article 
8 below; 

a) aşağıda 8-ci Maddəyə uyğun olaraq daxili biznes əməliyyatlarını 
aparmaq üçün Proqram Təminatından İstifadə; 

 
b) make any Modifications, Add-Ons or other derivative work to the 

Software to run internal business operations subject to Article 8 below; 
and 

b) aşağıda 8-ci Maddəyə uyğun olaraq daxili biznes əməliyyatlarını 
aparmaq üçün Proqram Təminatına hər hansı Modifikasiyalar, 
Əlavələr və digər törəmə işləri görmək;  

 
c) copy or otherwise reproduce temporarily or permanently in whole or in 

part the Software, not even for back-up purposes. 
c) Proqram Təminatının tam və ya bir hissəsində müvəqqəti və ya 

daimi şəkildə bərpa edilməsi və ya nüsxəsinin çıxardılması, hətta 
geriyə qaytarmaq məqsədilə belə olsa.  
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Article 8 License/ Sublicense Maddə  8  Lisenziya / Sublisenziya  
 

  
1. With regard to this SAP PartnerEdge Model Use rights for the Software 
that Partner orders from SAP for a specific End User will be granted by SAP 
to Partner, and Partner will further sublicense rights to End User. SAP 
grants Partner the right to Use the Software solely for the purposes of 
selling, marketing, distributing, installing and sublicensing Use right to the 
Software to the End Users. 

1. Tərəfdaşın müvafiq Son İstifadəçi üçün SAP-a sifariş verdiyi  Proqram 
Təminatı bu SAP PartnerEdge Modelinin İstifadə hüquqlarına nəzərən SAP 
Tərəfdaşa hüquq verir və Tərəfdaş daha sonra Son İstifadəçiyə 
Sublisenziya hüquqları verir. SAP Tərəfdaşa Proqramdan İstifadə 
hüququnu yalnızca Son İstifadəçilər üçün satış, ticarət, paylamaq, 
quraşdırmaq və Proqram Təminatından İstifadə hüququ verən sublisenziya 
üçün hüquq verir.  

 
If SAP grants Partner the right to grant the Use rights for the Software to an 
End User itself, Partner must comply with the following provisions (and 
failure of Partner to comply with these following provisions will be a material 
breach of this Agreement): 

Əgər SAP Tərəfdaşa Son İstifadəçi üçün Proqram Təminatından  İstifadə 
hüquqları ilə bağlı hüquqları verirsə, Tərəfdaş aşağıdakı müddəalarla 
razılaşmalıdır (Tərəfdaş aşağıda verilən şərtlərlə razılaşmadığı halda bu 
Müqavilə əsaslı şəkildə pozulmuş hesab olunacaqdır): 
 

a) Prior to entering into any agreement with an End User, Partner must 
inform the End User that the Use of the Software shall be subject to the 
terms of the then applicable EULA. Partner must include express 
provisions in its agreement with End User that state that the sub-license 
rights to Use the Software are granted either by Partner or by SAP on 
the terms of the respective EULAand SUR.  

a) Son İstifadəçi ilə hər hansı bir müqavilə bağlamamışdan əvvəl 
Tərəfdaş Son İstifadəçiyə Proqram Təminatın İstifadəsi müvafiq 
EULA şərtlərinə uyğun olması haqqında məlumat verməlidir. 
Tərəfdaş Son İstifadəçi ilə imzaladığı müqaviləyə ekspres 
müddəaları daxil etməlidir, bu müddəalarda Proqram Təminatın 
İstifadəsi üçün sublisenziya hüquqlarının EULA və SUR-a uyğun 
olaraq onların şərtləri əsasında Tərəfdaş və ya SAP tərəfindən 
verildiyi bildirilir.  

 
b) Each agreement between Partner and End User on sublicense of the 

Use right to the Software must especially, without limitation, include and 
adhere to the following provisions: 

b) Proqram Təminatından İstifadə üçün sublisenziya üzrə Tərəfdaş 
və Son İstifadəçi arasında imzalanmış hər bir müqavilə, heç bir 
məhdudiyyət olmadan, aşağıdakı müddəaları daxil edir və həmin 
müddəalara əməl edir: 

 
i. Sublicense. End User may only be granted a non-exclusive, non-

transferable, perpetual (except for subscription based licenses) 
sublicense to Use the Software, Documentation, and other SAP 
Materials at specified site(s) within the Territory (as defined in the 
Sell On Premise Schedule) to run End User’s and its Affiliates (as 
further defined and described in the SAP GTCs) internal business 
operations (including customer back-up and passive disaster 
recovery) and to provide internal training and testing for such 
internal business operations. End User may make Modifications 
and/or Add-ons to the Software but excluding Third Party Software 
in furtherance of its permitted Use, and shall be permitted to use 
Modifications and Add-ons with the Software. End User shall not: 
(i) use the SAP Materials to provide services to third parties (e.g., 
business process outsourcing, service bureau applications or third 
party training) other than to Affiliates (subject to the terms set out in 
the SAP GTCs); (ii) lease, loan, resell, sublicense or otherwise 
distribute the SAP Materials, other than distribution to Affiliates 
(subject to the terms set out in the EULA); (iii) distribute or publish 
keycode(s); (iv) make any Use of or perform any acts with respect 
to the SAP Materials other than as expressly permitted in 
accordance with this Article 8; (v) Use Software products other than 
those specifically identified in the Act of Granting Rights, even if it 
is also technically possible for End User to access other Software 
products; or (vi) transfer Software to third parties except as stated 
in the EULA. 

i. Sublisenziya. Son İstifadəçi Ərazi (Sell On Premise  Cədvəlində 
təsvir edildiyi kimi) daxilində müəyyən edilmiş Ərazidə  Proqram 
Təminatının istifadəsi, Sənədlər və digər SAP Materiallar üçün 
müddətsiz sublisenziya (abunə lisenziyalardan başqa), qeyri-
ekskluziv və ötürülə bilməyən Proqram Təminatı  üçün yalnız Son 
İstifadəçinin və onun Törəmə Müəssisələrinin  (SAP ÜQŞ-də 
təyin edildiyi kimi) daxili biznes əməliyyatlarını (müştəriyə geri 
göndərmə və  passiv fəaliyyətinin bərpa edilməsi) idarə etdikdə 
və bu cür daxili biznes əməliyyatları üçün daxili təlimləri 
yoxlamaları təmin etdikdə verilə bilər. Son İstifadəçi Proqram 
Təminatına Modifikasiyalar və Əlavələr edə bilər, lakin onun 
Üçüncü Tərəf Proqramı üçün İstifadə icazəsi istisna olmaqla 
Proqram Təminatına edilən Modifikasiyalar və Əlavələrin 
istifadəsinə icazə veriləcəkdir. Son İstifadəçi aşağıdakıları edə 
bilməz: (i) Törəmə Müəssisələrdən  (nəzərdə tutulmuş SAP-ın 
ÜQŞ-də başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa ) başqa üçüncü 
tərəflərə xidmətləri təmin etmək üçün SAP Materiallarından 
istifadə (məs., biznes prosesini xarici mənbədən tədarük etmək, 
xidmət bürosu ərizələri və ya üçüncü tərəf təlimləri); (ii) Törəmə 
Müəssisələrə  paylamadan başqa (EULA-da başqa hallar 
nəzərdə tutulmayıbsa), icarə, borc, alqı-satqı,  sublisenziya və  
SAP Materiallarının paylanması; (iii) əsas kodları paylamaq və ya 
nəşr etmək; (iv) Maddə 8-ə uyğun olaraq icazə verilmiş SAP 
Materiallarının İstifadəsi və hər hansı aktların həyata keçirilməsi; 
(v) Son İstifadəçinin Proqram Təminatı məhsullarına daxil olması 
texniki cəhətdən mümkün olsa belə, Hüquqların Verilməsi 
Aktında xüsusi şəkildə müəyyən edilənlərdən başqa Proqram 
Təminatı  məhsullarının İstifadəsi; və ya (vi) EULA-da 
bildirildiyindən başqa, Proqram Təminatını üçüncü tərəflərə 
ötürmək.  

 

ii. Software Use Rights Limitation. End User must also comply with 
the limitations stated in the SUR; 

ii. Proqram Təminatı İstifadə Hüquqlarının Məhdudlaşdırılması. 
Son İstifadəçi SUR-da qeyd edilən məhdudiyyətlərə əməl 
etməlidir. 

 

iii. Reservation of Rights. End User must accept that the SAP 
Materials and SAP Confidential Information and all title, rights and 
interest, especially, without limitation, any Intellectual Property 
Rights embodied therein are the sole and exclusive property of the 
SAP Group or their licensors, subject to any rights, title or interest 
expressly granted to End User as set out in this Article. End User is 

iii. Hüquqların Saxlanılması. Son İstifadəçi, Maddə 8-də qeyd 
edildiyi kimi, Son İstifadəçiyə aydın şəkildə verilmiş istənilən 
hüquq, titul və maraqları istisna edərək, SAP Materialları və SAP 
Məxfi məlumatları və bütün titul, hüquq, maraq, xüsusilə də 
burada daxil olunmuş Əqli mülkiyyət hüquqları   SAP Group və 
ya onun lisenziarlarının yeganə və müstəsna mülkiyyəti olduğunu 
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not permitted to modify or otherwise make derivative works of the 
Software or other SAP Materials, except otherwise stipulated in the 
Agreement and within the below mentioned limits. 

 

 
End User may Use any API or tools contained in the Software in 
order to develop or use Modifications or Add-Ons, subject to End 
User fulfilling its obligations set forth in this Article in relation to 
Modifications and/orAdd-Ons. For clarification: Any Modifications or 
Add-Ons developed by SAP or any of the SAP Group members on 
behalf of End User or as a product are exclusively subject to the 
provisions of the respective agreement and not subject to the 
provisions of this Article a to d below. 

 

a. Except as otherwise agreed, End User shall not create, use, or 
make available to any third party any Modification of or Add-On 
to the Software. Modifications and Add-ons may only be made 
in relation to contractual SAP Group Software delivered by 
SAP in source code. 
 

b. End User is responsible for any deficiencies in the running, 
security or performance of the contractual Software and other 
programs, and in communications between the Software and 
other programs ("Deficiencies") caused by Modifications or 
Add-Ons to the Software. SAP points out that Add-Ons to and 
even minor Modification of the Software may lead to 
unpredictable and significant Deficiencies. Such Deficiencies 
may also arise because of an Add-On or Modification not being 
compatible with later or otherwise revised versions of Software. 
SAP is entitled to change the Software, APIs, or both without 
care for the compatibility of any Modification or Add-On that End 
User uses with any later version of the Software 

 

c. In addition, SAP is neither responsible for Deficiencies caused 
by Modifications or Add-Ons to the contractual Software nor 
obliged to provide remedies under warranty or other obligations 
in relation to Deficiencies caused by Modifications or Add-Ons 
to the Software. SAP is not obliged to provide any contractually 
agreed Maintenance Services if and to the extent the provision 
of such Maintenance Services is aggravated because of 
Modifications or Add-Ons to the Software. SAP recommends 
that End User registers via SAP’s registration procedure at 
http://support.sap.com/sscr such Modifications or Add-Ons in 
order to help SAP to identify the reason for possible support 
issues.  

 

d. End User shall not commercialize, market, distribute, license, 
sublicense, transfer, assign or otherwise alienate any such 
Modifications or Add-ons that are / have been developed by or 
on behalf of End User.  

These Modifications and Add-Ons must be used only together 
with the Software and only in accordance with the license to 
use the Software granted under this Article. SAP retains the 
right to develop its own Modifications or Add-ons to the 
Software and End user agrees not to take any action that 
would limit SAP’s sale, assignment, licensing or use of 
its own Software or Modifications or Add-ons thereto.  

Modifications or Add-Ons  must not (and subject to other 
limitations set forth herein):  

- enable the bypassing or circumventing of any of the 
restrictions set forth in this Agreement and/or  

- provide End User with access to the Software in excess of 
End User’s access rights duly obtained 

qəbul edilməlidir. Bu Müqavilə başqa cür qeyd olunmayıbsa və 
aşığıdakı məhdudiyyətləri nəzərə alaraq, Son İstifadəçiyə, 
Proqram Təminatını və ya digər SAP Materiallarını dəyişdirməyə 
və ya başqa yolla törəmə məhsullar yaratmağa icazə verilmir.   
 
 
Son İstifadəçi Modifikasiya və Əlavələrlə bağlı bu Maddədə qeyd  
edilən öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə uyğun olaraq Son 
İstifadəçi Modifikasiya və Əlavələri təkmilləşdirmək üçün sifarişdə 
olan hər hansı API və ya Proqram Təminatında olan vasitələrdən 
istifadə edə bilər Aydınlaşdırma üçün: Məhsul və ya Son 
İstifadəçi adından SAP və ya SAP Qrup üzvləri tərəfindən 
təkmilləşdirilmiş hər hansı Modifikasiyalar və ya Əlavələr müvafiq 
Müqavilənin müddəaları ilə tənzimlənir və bu Müqavilənin 
aşağıda qeyd edilən a - d bəndlərinin müddəaları onlara şamil 
edilmir.  
 
 

a. Ayrı qaydada nəzərdə tutulmayıbsa, Son İstifadəçi Proqram 
Təminatı üçün hər hansı Modifikasiya və Əlavələrin 
yaratmaması, istifadə etməməsi, və üçüncü tərəflərə 
verilməməsinə razılaşır. Modifikasiyalar və Əlavələr mənbə 
kodunda SAP tərəfindən çatdırılan müqavilə əsaslı SAP Qrup 
Proqram Təminatı ilə əlaqədar edilə bilər. 
 

b. Son İstifadəçi Proqram Təminatına edilən Modifikasiya və ya 
Əlavə nəticəsində hazırkı Müqavilə üzrə Proqram təminatı və 
digər proqramların idarə olunmasında, təhlükəsizliyində və ya 
işində və Müqavilə üzrə Proqram Təminatı və digər proqramlar 
arasındakı rabitədə hər hansı çatışmazlığa (“Çatışmazlıq”) görə 
məsuliyyət daşıyır.  SAP qeyd edir ki, Müqavilə üzrə Proqram 
təminatına edilən Əlavə və hətta kiçik Modifikasiya 
gözlənilməyən və mühüm Çatışmazlıqların yaranmasına səbəb 
ola bilər. Belə çatışmazlıqlar həmçinin Proqram təminatının daha 
yeni və ya digər halda yenidən işlənmiş versiyaları ilə uyğun 
olmayan Əlavə və ya Modifikasiyaya görə də baş verə bilər. SAP 
Son İstifadəçinin Proqram Təminatının daha yeni versiyası ilə 
istifadə etdiyi hər hansı Modifikasiya və ya Əlavənin və ya hər 
ikisinin uyğunluğunu nəzərə almadan Proqram Təminatı və API-
ləri dəyişmək hüququna malikdir.  

c. Bununla əlavə, SAP və müqavilə üzrə Proqram Təminatına 
edilən Modifikasiya və ya Əlavələr nəticəsində yaranan 
Çatışmazlıqlara görə və Proqram Təminatına edilən Modifikasiya 
və ya Əlavələr nəticəsində yaranan Çatışmazlıqlarla əlaqədar 
zəmanət və ya digər öhdəliklərlərə əsasən hüquqların 
müdafiəsinə görə məsuliyyət daşımır.Texniki dəstək xidmətləri 
(müqavilə) üzrə Proqram Təminatına edilən Modifikasiya və ya 
Əlavələrə görə pisləşdikdə, SAP və Son istifadəçi müqavilə üzrə 
razılaşdırılmış belə Texniki dəstək xidmətləri göstərmək 
məsuliyyəti daşımır. SAP-a mümkün dəstək məsələlərinin 
səbəbinin müəyyənləşdirilməsində kömək etmək üçün SAP 
İstifadəçiyə belə Modifikasiya və ya Əlavələri 
http://support.sap.com/sscr  veb səhifəsində  SAP-ın qeydiyyat 
prosedurundan keçirməsini tövsiyə edir. 
 

d. Son İstifadəçi  adından və ya tərəfindən təkmilləşdirilmiş hər 
hansı bu cür Modifikasiya və ya Əlavələrdən mənfəət götürmək, 
onları satmaq, paylamaq, lisenziya, sublisenziya almaq, ötürmək, 
təyin etmək və ayırmaq üçün Son İstifadəçiyə səlahiyyət verilmir. 
Bu Modifikasiyalar və  Əlavələr yalnız birlikdə Proqram Təminatı 
üçün və ya bu Müqavilə daxilində Proqramın istifadəsinə görə 
verilmiş lisenziya əsasında istifadə edilməlidir. SAP Proqram 
Təminatı üçün Modifikasiya və Əlavələrini təkmilləşdirmək 
hüququnu özündə saxlayır və Son İstifadəçi SAP-ın satışına, 
təyin olunmasına və burada göstərilən Modifikasiya və ya 
Əlavələrdən öz Proqram Təminatında istifadə etməsinə 
məhdudiyyət törədə biləcək hər hansı bir əməliyyat aparmamaq 
üçün razılıq verir.  
 
Modifikasiyalar və ya Əlavələr (digər məhdudiyyətlər burada 
qeyd edilmişdir): 
 
- bu Müqavilədə qeyd  edilmiş məhdudiyyətlərindən hər hansı 

birini ötürmək və ya əhəmiyyət verməmək imkanları 
yaratmamalı; 

- artıq lazımi qaydada daxil olmaq hüquqları əldə etmiş Son 
İstifadəçilər tərəfindən Son İstifadəçilərin Proqram 
Təminatına  daxil olmasını təmin etməməli; 

http://support.sap.com/sscr
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-  nor render or provide any information concerning the 
Software.  

 

End User covenants, on behalf of itself and its successors and assigns, not 
to assert against SAP or SAP Group member, or their resellers, 
distributors, suppliers, commercial partners and customers, any 
rights in any (i) Modifications or Add-Ons,or (ii) other functionality of the 
Software accessed by such Modifications or Add-Ons. 

 

- Proqram Təminatı ilə  bağlı hər hansı məlumatı təqdim 
etməməli və ya təmin etməməlidir. 

 

Son İstifadəçi öz adından, varisləri və vərisələri adından SAP və ya SAP 
Qrupun üzvünə, və ya onların topdan satıcılarına, distribütorlarına, 
təchizatçılarına, kommersiya tərəfdarlarına və müştərilərinə hər hansı (i) 
Modifikasiya və ya Əlavələrlə bağlı hüquqlarına, və ya (ii) bu cür 
Modifikasiyalar və ya Əlavələr əsasında Proqram Təminatın digər 
funksionalnığını yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tələbi irəli sürməkdən  imtina 
edir.  

 

iv. Protection of Rights. End User is not entitled to copy, translate, 
disassemble, decompile nor reverse engineer the Software or other SAP 
Materials. End User must not create or attempt to create the source code 
from the object code of the Software or other SAP Materials. End User 
must not change or remove SAP’s copyright and authorship notices 
attached to or relating to the Software or other SAP Materials; 

iv. Hüquqların Qorunması. Son İstifadəçi Proqram təminatını və ya digər 
SAP Materiallarının nüsxəsini çıxartmayacaq, tərcümə etməyəcək, 
sökməyəcək, hissələrə ayırmayacaq, nə də mühəndis təhlili 
aparmayacaqdır. Son İstifadəçi Proqram Təminatı və ya digər SAP 
materiallarının çıxış proqramından mənbə kodu yaratmayacaq və ya 
yaratmağa cəhd etməyəcək. Son İstifadəçi Proqram Təminatı və digər SAP 
Materialları ilə bağlı SAP-ın müəlliflik hüququ və müəlliflik bildirişlərini 
dəyişdirməməli və ya silməməlidir; 

v.Confidential Information. End User must treat SAP’s Confidential 
Information in a manner that is at least as protective to SAP as the rights 
and restrictions set forth in this Agreement; and 

 

v. Məxfi Məlumat. Son İstifadəçi SAP-ın Məxfi Məlumatını hazırkı Müqavilə  
üzrə SAP-ın hüquq və məhdudiyyətləri həddində qormalıdır. 

 

vi.Verification. End User must agree to permit SAP to audit (at least once 
annually and in accordance with SAP standard procedures, which may 
include on-site and/or remote audit) the usage of the Software and other 
SAP Materials. End User shall cooperate reasonably in the conduct of such 
audits. Based on the respective audit results, End User shall pay revealed 
underpaid fees and/or for such excess Usage of the Software, and shall 
order the Software license quantities or levels used in excess from the 
Partner and/or SAP.   

vi.Yoxlama. Son İstifadəçi Proqram Təminatı və ya digər SAP 
Materiallarının işlənməsini yoxlamaq (ən azı ildə bir dəfə SAP standart 
prosedurlarına uyğun olaraq audit yoxlaması) üçün SAP-a icazə verməyə 
razılaşmalıdır. Son İstifadəçi bu cür yoxlamaların aparılmasında münasib 
qaydada əməkdaşlıq etməlidir. Müvafiq yoxlama nəticələrinə əsaslanaraq 
Son İstifadəçi Proqram Təminatın istifadəsi üçün ödənilməyən haqqları 
ödəməli və Tərəfdaş və ya SAP-dan artıq istifadə edilmiş Proqram Təminatı 
lisenziyalarının kəmiyyət və dərəcələrini sifariş etməlidir. 

 

vii.Direct License. Partner must include express provisions in its agreement 
with End User enabling SAP or any member of SAP Group at any time to 
substitute Partner in its agreement with End User and to grant the End User 
direct license to Use the Software under a separate license agreement 
between SAP and End User. 

vii. Birbaşa Lisenziya. Tərəfdaş Son İstifadəçi ilə bağladığı müqaviləyə SAP 
və ya SAP Qrupun hər hansı bir üzvüyə Son İstifadəçi ilə müqaviləsində 
Tərəfdaşı istənilən vaxt dəyişilməyə imkan verən müddəaları SAP və Son 
istifadəçi arasında bağlanmış müqaviləyə daxil etməli və ayrı  lisenziya 
müqaviləsinə uyğun   Proqram Təminatının  istifadəsi üçün Son İstifadəçiyə 
birbaşa lisenziya verməlidir.  

 

viii.Transfer of rights to SAP. Partner must include express provisions in its 
agreement with End User confirming automatic assignment of rights of 
Partner under such agreement with End User to SAP, which is not subject 
to additional confirmation or consent from End User, in the event that 
Partner is no longer able to fulfill its obligations thereunder, including where 
Partner is no longer SAP partner or ceases having Sell Authorization, or this 
Agreement is terminated, rescinded or ends in any other way and on any 
other grounds. 

viii. Hüquqların SAP-a ötürülməsi. Tərəfdaş uzun müddət SAP-la 
əməkdaşlıq etmədiyi və ya Satış Səlahiyyətini dayandırdığı Tərəfdaş uzun 
müddət öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi və ya bu Müqaviləyə bu və 
ya digər şəkildə xitam verildiyi, ləğv edildiyi hallarını nəzərə alaraq Son 
İstifadəçinin əlavə təsdiqi və razılığı olmadan Tərəfdaşın hüquqlarının 
avtomatik olaraq ötürülməsi haqqında müddəalar Son İstifadəçi və SAP 
arasındakı Müqaviləyə daxil edilməlidir.  

 

c) Partner must use its best endeavors to shield all members of the 
SAP Group from any liability arising out of or in connection with 
the sublicensed Useright to End User. Furthermore, Partner must 
include express provisions in each agreement with End User to 
ensure that any claim relating out of or in connection with the 
sublicensed Use right will be brought against the Partner and not 
a member of the SAP Group. 

 
 

c) Tərəfdaş Son İstifadəçi üçün sublisenziyalaşdırılmış İstifadə 
hüququ ilə əlaqədar və ya onunla bağlı yaranan hər hansı 
öhdəlikdən SAP Qrupun bütün üzvlərini qorumaq üçün əlindən 
gələni etməlidir. Bundan başqa, sublisenziyalaşdırılmış İstifadə 
hüququ ilə əlaqədar yaranan iddiaları SAP Qrupun üzvlərinin 
əleyhinə deyil Tərəfdaşa ünvanlanmasını təmin etmək 
məqsədilə, Tərəfdaş bununla bağlı Son İstifadəçi ilə bağladığı 
müqaviləyə əsas müddəalarını daxil etməlidir. 

 

d) Partner must ensure that all Software ordered for an End User is 
captured under a valid sublicense agreement with such End User. 

d) Tərəfdaş Son İstifadəçini sifariş edilmiş bütün Proqram 
Təminatının Son İstifadəçi ilə etibarlı sublisenziya müqaviləsinin 
olmasını təmin etməlidir.  

 
e) Partner must ensure that: e) Tərəfdaş təmin etməlidir ki: 
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i. each End User accepts license limitationssetoutinthisArticle 8, no. 
3b); 

i. hər bir Son İstifadəçi bu Maddə 8-in 3b) saylı bəndində 
tərtib edilmiş lisenziya məhdudiyyətlərini qəbul edir; 

 

ii. each End User executed EULA before the Delivery date. ii. hər bir Son İstifadəçi Çatdırılma tarixindən əvvəl EULA-
nı (Son İstifadəçi üçün Lisenziya Müqaviləsi) imzalayır. 

 

f) Partner must ensure that each EULA is legal, valid, binding and 
enforceable and that the obligations assumed by the Parties thereunder 
constitute legal, valid, binding and enforceable obligations. 

f) Tərəfdaş hər bir EULA-nın qanuni, etibarlı, təsdiq edilmiş və 
həyata keçirilə bilən olduğunu təmin etməli və Tərəflərin qəbul 
etdiyi qanuni, etibarlı, təsdiq edilmiş və həyata keçirilə bilən 
öhdəliklər qüvvəyə minir.  

 

g) Partner must inform each End User that SAP will not accept the 
corresponding Software order for such End User and will, thus, neither 
deliver any Software nor the applicable license keys if SAP has not 
received from the Partner the confirmation that the EULA was duly 
signed by the End User for the Software ordered.  

g) Tərəfdaş hər bir Son İstifadəçiyə məlumat verməlidir ki, SAP bu 
cür Son İstifadəçi üçün müvafiq Proqram Təminatı sifarişini və 
Son İstifadəçinin sifariş edilmiş Proqram Təminatı üçün lazımi 
qaydada imzaladığı EULA  müqaviləsinin təsdiqlənməsi barədə 
Tərəfdaşdan razılıq almadığı müddətdə hər hansı Proqram 
Təminatı və ya müvafiq lisenziyanı qəbul etməyəcəkdir.  

 
h) Upon SAP’s request, Partner must provide a copy of the signed EULA 

to SAP (whereby blackening any references to commercial terms, 
especially prices). Partner must ensure that End User has given its 
consent for SAP to review each EULA. 

h) SAP-ın tələbi əsasında Tərəfdaş imzalanmış EULA müqaviləsini 
bir nüsxəsi ilə SAP-ı təmin etməlidir (kommersiya şərtləri, 
xüsusilə də qiymətlər hər hansı rəyə əsasən qararlanır). Tərəfdaş 
Son İstifadəçinin EULA müqaviləsinə baxış keçirməsi üçün SAP-
a öz razılığını verməklə təmin etməlidir.  

 
i) Partner will indemnify SAP and all other members of the SAP Group 

against any and all losses, actions, claims, expenses, demands and 
liabilities which may be incurred by or made against SAP or any other 
member of the SAP Group if Partner did not concluded an Indirect 
License, if the terms of EULA were less protective than the ones set 
out in the SAP GTCs and the then-current SUR, if an EULA is not legal, 
valid, binding and enforceable and if the obligations assumed by the 
Parties thereunder do not constitute legal, valid, binding and 
enforceable obligations. 

i) Əgər Tərəfdaş Birbaşa Lisenziya barədə müqavilə 
imzalamayıbsa, SAP və ya SAP Qrupun hər hansı bir üzvünə 
qarşı ortaya çıxan hər hansı və bütün itkilərə, hadisəyə, iddialara, 
xərclərə, tələblərə və öhdəliklərə görə SAP-a və SAP Qrupun 
digər üzvlərinə təzminat ödəyəcəkdir, əgər SAP ÜQŞ-də və SUR-
da  EULA müqaviləsinin şərtləri zəif qorunarsa, EULA 
müqaviləsinin öhdəlikləri qanuni, etibarlı, təsdiqlənmiş və icra 
edilə bilən olmazsa, Tərəflər bu müqaviləni qanuni, etibarlı, 
təsdiqlənmiş və icra edilə bilən saziş kimi qəbul etməyəcəkdir.  

 
j) Partner must inform SAP immediately if Partner or an End User 

terminated a sublicense agreement as well as about the reasons for 
such termination. 

j) Tərəfdaş və ya Son İstifadəçi səbəbi göstərməklə sublisenziya 
müqaviləsinə xitam verərsə, Tərəfdaş bu barədə SAP-a dərhal 
məlumat verməlidir. 

 
Article 9 Maintenance Services Maddə  9  Texniki Dəstək  Xidmətləri 

 
1. SAP Delivered Support 1. SAP Göstərilən Dəstək 

 
a) If an End User wants to order SAP Delivered Support and provided SAP 

offers SAP Delivered Support for the relevant Software products, the 
End User will need to conclude a EUMA directly with SAP. 

a) Əgər  Son İstifadəçi SAP Göstərilən  Dəstəyinə sifariş edər və 
müvafiq Proqram Təminatı  məhsulları ilə bağlı SAP-ın təkliflərini 
SAP Göstərilən  Dəstəyinə təmin edərsə, Son İstifadəçi SAP-la 
birbaşa EUMA müqaviləsini imzalamalıdır.  

 

b) Partner must inform the End User that: b) Tərəfdaş Son İstifadəçiyə məlumat verməlidir: 

 

i. SAP will not deliver any SAP Delivered 
Support until SAP received End User’s duly 
signed EUMA; and 

 

i. SAP Son İstifadəçinin lazımi qaydada 
imzalanmış EUMA müqaviləsini almadığı 
müddətdə hər hansı SAP Göstərilən  Dəstəyini 
göstərməyəcəkdir.  

 

ii. SAP has the right not to provide SAP 
Delivered Support as long as any of the adverse 
conditions as set out in this Article (Maintenance 
Services) no.1e) to f) is present. 

ii. Hazırkı Maddədə (Texniki Dəstək 
Xidmətləri)( 1e) -- f) bəndlərində təsbit edildiyi kimi 
hər hansı bir əlverişsiz şərt olarsa, SAP-ın SAP 
Göstərilən Dəstəyini təmin etməmək hüququ 
vardır.  

 



SAP PartnerEdge Sell On Premise Specific Terms and Conditions [DUAL] enAZ.v.10-2018 Page 10 of 12 

c) Partner must ensure that the person signing the EUMA is duly authorized 
to represent and has the full legal capacity to legally bind the End User. 

c) Tərəfdaş EUMA müqaviləsini imzalayan şəxs Son İstifadəçi ilə müqavilə 
bağlamaq və onu təmsil etmək səlahiyyətinə malik olmasını təmin etməlidir.    

  

d) When Partner submits a Software order, Partner must also submit a copy 
of the EUMA signed by the End User for whom the Software is ordered if 
the relevant End User wants to order SAP Delivered Support. SAP will 
provide an address to which an originally signed copy of the EUMA by the 
End User must be send. 

d) Tərəfdaş Proqram Təminatı  sifarişini baxılmağa təqdim etdikdə, müvafiq 
Son İstifadəçi SAP Göstərilən Dəstəyini sifariş etmək istəyirsə, Son 
İstifadəçinin sifariş edilən Proqram Təminat ilə bağlı imzaladığı EUMA 
müqaviləsinin bir nüsxəsini də baxılmaq üçün təqdim etməlidir. SAP 
imzalamış EUMA müqaviləsinin orjinalı ilə Son İstifadəçini təmin etməli və 
onun ünvanına göndərməlidir.  

 
e) Partner is prohibited frлom making any changes to the EUMA but may 
have to insert certain additionally required information into the EUMA. 
Partner must further ensure that End User does not change the EUMA. 

e) Tərəfdaşın EUMA müqaviləsinə hər hansı bir dəyişiklik etmək hüququ 
yoxdur, lakin əlavə tələb olunan məlumatı EUMA-ya daxil edə bilər. 
Tərəfdaş daha sonra təminat verməlidir ki, Son İstifadəçi EUMA 
müqaviləsinə heç bir dəyişiklik etmir.  

 
f) If the relevant End User has not duly signed the EUMA or if the content 
of the EUMA was unduly changed or is incomplete, SAP will not accept the 
corresponding SAP Delivered Support order for such End User and will, 
thus, not provide SAP Delivered Support.Partner will indemnify SAP against 
any and all losses, actions, claims, expenses, demands and liabilities which 
may be incurred by or made against SAP if the EUMA was unduly changed 
or is incomplete. 

f) Əgər Son İstifadəçi lazımi qaydada EUMA müqaviləsini imzalamazsa və 
ya EUMA müqaviləsinin məzmunu dəyişdirilər və ya tamamlamazsa, SAP 
həmin Son İstifadəçi üçün müvafiq SAP Göstərilən Dəstək sifarişini qəbul 
etməyəcək və SAP Göstərilən Dəstəyi ilə Son İstifadəçini təmin 
etməyəcəkdir. Əgər EUMA müqaviləsi qanunsuz olaraq dəyişdirilər və ya 
tamamlanmazsa, bunun nəticəsində yaranan hər hansı və bütün itkilər, 
iddialar, xərclər, tələblər və öhdəlikləri qarşılayacaq və onlara görə Tərəfdaş 
SAP-a təzminat verəcəkdir.  

 
2. VAR Delivered Support 2. VAR Göstərilən Dəstək 

 

a) VAR Delivered Support. If Partner wants to provide VAR Delivered 
Support, the Parties will, as a first step, have to agree on and sign the VAR 
Delivered Support Schedule which refers to the VAR Delivered Support 
Model. Further requirements for the provision of VAR Delivered Support are 
set out in the VAR Delivered Support Model. 

a) VAR Göstərilən  Dəstək. Əgər Tərəfdaş Var Göstərilən Dəstəyini təmin 
etmək istəyirsə, Tərəflər birinci addımda VAR Göstərilən  Dəstəyi Modelinə 
istinad edən VAR Göstərilən  Dəstəyi Proqramını imzalamalı və razılığa 
gəlməlidirlər. VAR Göstərilən  Dəstəyinin müddəaları üçün əlavə  tələblər 
VAR Göstərilən  Dəstəyi Modelində tərtib edilmişdir. 

 

b) VAR Delivered Support for SAP Business One. Every Partner authorized 
to market and distribute SAP Business One is herewith authorized to 
market, sell and provide support to End Users located in the Territory (as 
defined in the Sell On Premise Schedule) for the SAP Business One 
products sold hereunder by Partner subject to the “Terms and Conditions 
for VAR Delivered Support for SAP Business One” which are made 
available on http://www.sap.com/company/legal and are incorporated and 
made a part hereof by reference. SAP Delivered Support is not available for 
SAP Business One. VAR Delivered Support For Business One is the sole 
support delivery model for SAP Business One. 

b) SAP Biznes One üçün VAR Göstərilən Dəstəyi. Son istifadəçilərə 
http://www.sap.com/company/legal saytında mövcud olan Sap Biznes One 
üçün VAR Göstərilən  Dəstəyi ilə bağlı “Şərtlər və Qaydalar”ı nəzərə alaraq, 
hər bir Tərəfdaşın SAP Biznes One məhsullarını Tərəfdaş tərəfindən təmin 
edildiyi Ərazidə (Sell On Premise  Cədvəlində müəyyən edildiyi kimi)   
yerləşən   satmaq və dəstəklə təmin etmək səlahiyyəti  vardır. SAP 
Göstərilən  Dəstək SAP Biznes One üçün əlverişli deyildir. Biznes One üçün 
SAP Göstərilən  Dəstək  SAP Biznes One üçün yeganə  dəstək modelidir.  

 

Article 10 Term and Termination for convenience Maddə  10   Müddət  və Xitam vermə 
 

1. Term. This Sell On Premise Model comes into effect as of the Effective 
Date defined in the Sell On Premise Schedule and remains in full force and 
effect until and including 31 December of the same year. Thereafter its term 
is automatically extended for subsequent periods of one year. 

1. Müddət. Sell On Premise  Cədvəlində  təyin edildiyi kimi bu Sell 
On Premise  Modelin Qüvvəyyə Minmə  Tarixindən qüvvəyə minir və eyni 
ilin 31 Dekabr tarixi də daxil olmaqla qüvvədə qalır. Bundan sonra onun 
müddəti növbəti bir il müddətinə kimi uzadılır.  

 

2. Termination for convenience. Either Party may terminate this Sell On 
Premise Model for convenience with three months’ prior written notice to 31 
December of each year. In addition to this, SAP may terminate this Sell On 
Premise Model for convenience with three months’ prior written notice to 
the end of a calendar quarter. 

 

2. Rahatlıq üçün Xitam vermə. Hər iki tərəf  bu Sell On Premise   Modelinə 
hər il 31 Dekabr tarixinə kimi üç ay qabaqcadan xitam verə bilər. Bundan 
əlavə, bu Sell On Premise   Modelinə xitam verildikdə, təqvim ilinin son 
tarixindən üç ay qabaqcadan yazılı şəkildə xitam vermə barədə 
bildirilməlidir. 

 

3. Termination for non-compliance with Program Requirements. SAP may 
terminate this Sell On Premise Model with three months’ prior written notice 
if Partner: 

3.  Proqram Tələbləri ilə uyğunluğu olmayan Xitam vermə. SAP bu Sell On 
Premise  Modeli üç ay əvvəldən yazılı şəkildə ləğv etmə barədə Tərəfdaşa 
bildirdikdə: 

 

a) did not meet all of the Program Requirements for the first time 
within six months after the Effective Date defined in the Sell 
Premise Schedule; or 

a) Sell On Premise  Cədvəlində təyin edilmiş Qüvvəyə Minmə 
Tarixindən sonra ilk altı ay ərzində Proqram Təminatının  bütün 
Tələblərini qarşılamadıqda; 

http://www.sap.com/company/legal
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b) does not comply with any of the Program Requirements 
excluding the Program Fee for which the termination periods set 
out in Article 10 (Termination for good cause) no. 1 a) and no. 2 
a) of Part 1 of the PartnerEdge GTCs apply. 

 

b) Maddə 10-da (Müqaviləyə xitam) PartnerEdge ÜQŞ-nin “Şərtlərə 
Dəyişiklik”lə bağlı 1a) və 2a) nömrəli bəndlərində Proqram Haqqı 
üçün müəyyən  edilmiş ləğv etmə müddəti istisna edilməklə 
Proqramın Tələbləri ilə  uyğun olmadıqda. 

 

 

Article 11 Model-specific Effect of Termination Maddə 11 Modelin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq  Xitam 
Vermə 

 

If this Sell On Premise Model is terminated, rescinded or ends in any other 
way, Partner’s right to: 

Əgər Sell On Premise Modeli bu və ya digər səbəbdən xitam verilər, ləğv 
edilərsə, Tərəfdaşın aşağıda qeyd edilən hüquqları vardır: 

 

a) market, distribute and sublicense the Software; and a) Proqram Təminatının  satışını, paylanmasını və 
sublisenziyasını təşkil etmə; və  

 

b) position SAP Delivered Support, 

 

to End Users located in the Territory under this Sell On Premise Model as 
set out in 0 (Engagement Model) immediately ends, provided that all rights 
of Partner under any effective at the termination date agreement of Partner 
with any End User are hereby assigned by Partner to SAP, and Partner 
execute any documents, and implement or ensure the implementation of 
any other steps required in connection with the foregoing assignment. 

b) SAP Göstərilən Dəstəyini yerləşdirmək. Bu Sell 

 

On Premise   Modelinin 2-ci Maddəsində (Əməkdaşlıq  Modeli) 
göstərildiyi kimi Ərazidə yerləşən Son İstifadəçilər Tərəfdaşın bütün 
hüquqlarını təmin edir, xitam vermənin tarixi barədə Tərəfdaşı 
məlumatlandırmalıdır, bundan başqa müqaviləyə əsasən Tərəfdaş 
istənilən Son İstifadəçini SAP üçün təyin edə bilər, və Tərəfdaş 
gələcəkdə olacaq digər təyin etmələrlə bağlı digər mərhələləri yerinə 
yetirməyi və sənədləşdirmələri həyata keçirmək üçün hüquqa 
malikdir. 

Article 12 Audit 

1.  As part of an audit as described in the GTCs and for compliance 
purposes only, SAP may audit any documentation that identifies the dates 
of sale and delivery of SAP Products, such as invoices, delivery orders, 
contracts and purchase orders by and between Partner and End User or 
Partner and an Intermediary. In connection to such audit, Partner shall 
provide on request to the SAP’s Legal Compliance and Integrity Office 
information about margins anticipated on open opportunities or earned on 
closed opportunities. 

2. In any case where Partner is unable to provide the requested 
documentation because of confidentiality obligations owed to an End User 
or other applicable laws, including but not limited to relevant competition 
laws, whether arising by written contract or applicable law, Partner will 
promptly provide SAP with written evidence not subject to those obligations. 
In addition, Partner will promptly and in writing seek the End User’s consent 
to waive confidentiality restrictions to permit SAP to conduct its audit as 
intended. Should the End User refuse to grant that consent, Partner will i) 
provide SAP with a copy of the waiver request and written proof of that 
refusal and ii) identify appropriate contacts at the End User with whom SAP 
may elect to discuss the refusal. 

Article 13 Exceptional Discounts 

1. If Partner requests discounts or pricing deviating from SAP standard 
partner discount and pricing (“Exceptional Discount(s)”), Partner must 
provide accurate and truthful information relating to such request, as well 
as any available documents evidencing the need for the Exceptional 
Discount request. SAP’s decision to offer any Exceptional Discount will be 
assessed on an individual basis, and will be based upon the truth, accuracy, 
and completeness of the documentation provided. SAP may decide at any 
point, in its sole discretion, to reject the request for an Exceptional Discount. 
Both before and after any Exceptional Discount is granted, Partner must 
inform SAP immediately if any information relating to or underlying the 
Exceptional Discount request changes. By accepting an Exceptional 
Discount, Partner must extend the full Exceptional Discount to the End User 
in accordance with the Exceptional Discount request as approved by SAP. 

Article 12 Audit 
1. GTC-lərdə təsvir olunduğu kimi və yalnız uyğunluq məqsədləri üçün  
auditin bir hissəsi kimi Tərəfdaş və Son İstifadəçi, yaxud Tərəfdaş və 
Vasitəçi tərəfindən və ya onlar arasında hesab-fakturalar, çatdırılma ilə  
bağlı sifarişlər, müqavilələr və satınalma sifarişləri kimi SAP Məhsullarının 
 satış və çatdırılma tarixlərini müəyyən edən hər hansı sənədlərdə təftiş  
apara bilər. Bu cür auditlə bağlı Tərəfdaş sorğulandığı halda, açıq imkanlar 
 üzrə gözlənilən və ya bağlı imkanlar zamanı qazanılmış gəlir normaları 
 haqqında SAP-ın Qanunvericiliyə Əməlolunması və Etika Prinsiplərinə 
 Riayət Ofisinə məlumat təqdim etməlidir. 
2. Son İstifadəçi qarşısında daşıdığı məxfilik öhdəlikləri və ya digər 
 müvafiq qanunlara görə, o cümlədən yazılı müqavilə və ya tətbiq olunan 
 qanunda göstərilən müvafiq rəqabət qanunlarına görə Tərəfdaş sorğulan 
an sənədləri təqdim etmək iqtidarında olmazsa, Tərəfdaş dərhal həmin 
 öhdəliklərə tabe olmayan yazılı dəlili SAP-a təqdim etməlidir. Bundan 
 əlavə, SAP-a auditi nəzərdə tutulan şəkildə aparmaq imkanı vermək üçün 
 Tərəfdaş dərhal və yazılı şəkildə məxfiliklə bağlı məhdudiyyətləri 
 müvəqqəti təxirə salmaq üçün Son İstifadəçinin razılığını istəyəcək. 
 Əgər Son İstifadəçi razılıq verməkdən imtina edərsə, Tərəfdaş i) imtina 
 sorğusunun surətini və həmin imtinanın yazılı sübutunu SAP-a təqdim 
 etməli və ii) SAP-ın imtinanı müzakirə etməyi üstün tuta bildiyi Son İstifadəç        
 
Article 13 Xüsusi Endirimlər 
1. Əgər Tərəfdaş SAP standartına uyğun olaraq tərəfdaş endirimi və 
 qiymət təyinindən ("Xüsusi Endirimlər") kənara çıxan endirimlər və 
 ya qiymət təyini sorğulayarsa, Tərəfdaş bu cür sorğu ilə bağlı düzgün 
 və doğru məlumat, o cümlədən, Xüsusi Endirim sorğusuna ehtiyacı sübut 
 edən hər hansı mövcud sənədləri təqdim etməlidir. SAP-ın hər hansı 
 Xüsusi Endirim təklif etmək qərarı fərdi əsaslarla dəyərləndiriləcək və 
 təqdim olunan sənədlərin düzgünlüyü, dəqiqliyi və tamlığına 
 əsaslanacaqdır. SAP öz müstəsna səlahiyyəti çərçivəsində istənilən 
 an Xüsusi Endirim üçün sorğunu rədd edə bilər. Hər hansı Xüsusi 
 Endirim edilməmişdən həm əvvəl, həm də sonra Tərəfdaş Xüsusi 
 Endirim sorğusu ilə bağlı və ya ona əsaslanan hər hansı məlumat  
dəyişdiyi zaman bu barədə dərhal SAP-ı məlumatlandırmalıdır. Xüsusi 
 Endirimi qəbul etməklə, Tərəfdaş SAP tərəfindən təsdiqlənmiş Xüsusi 
 Endirim sorğusuna uyğun olaraq tam Xüsusi Endirimi Son İstifadəçiyə 
 çatdırmalıdır. 
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2. SAP may audit any Exceptional Discount transactions in accordance with 
the terms of Article 9 of the GTCs. Upon SAP’s request, Partner will 
promptly provide SAP or the expert with all relevant documentation to 
enable SAP to verify that all information provided in support of an 
Exceptional Discount request was truthful and accurate. Such information 
may include but shall not be limited to invoices, delivery orders, contracts 
and purchase orders by and between Partner and End User, or Partner and 
an Intermediary (“the “Exceptional Discount Documentation”). Subject to 
applicable laws, including but not limited to relevant competition laws, 
Partner hereby waives any objection to i) SAP sharing Exceptional Discount 
Documentation directly with the End User, notwithstanding the terms of any 
agreement that would prohibit SAP from doing so, and otherwise 
communicating (both orally and in writing) with the End User, as SAP deems 
necessary and appropriate to complete its desired audit relevant to 
Exceptional Discounts and ii) the End User sharing information on the 
Exceptional Discount directly with SAP. SAP may invalidate an Exceptional 
Discount if in respect of such Exceptional Discount, Partner fails to comply 
with the requirements of this Section 2. 

 

3. In its contracts with Intermediaries, Partner must require any Intermediary 
to adhere to the same obligations relevant to Exceptional Discounts as 
outlined in Section 2 and 3 above. SAP must be named a third-party 
beneficiary to such terms in a contract between Partner and any 
Intermediaries with the right to enforce such terms itself and independently 
from Partner against an Intermediary. 

Article 14 Survival 

Article 12 (Audit) and Article 13 (Exceptional Discounts) will survive 
termination of this Sell On Premise Model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SAP GTC-lərin 9-cu Bəndinin şərtlərinə uyğun olaraq, hər hansı 
 Xüsusi Endirim tranzaksiyalarını yoxlaya bilər. SAP-ın sorğusu əsasında 
 Tərəfdaş SAP-a Xüsusi Endirim sorğusuna yardım kimi təqdim olunan 
 bütün məlumatların doğru və düzgün olduğunu yoxlamaq imkanı 
 vermək üçün bütün müvafiq sənədləri dərhal SAP və ya ekspertə təqdim 
 etməlidir. Bu cür məlumatlara bütün bunlarla məhdudlaşmadan 
 Tərəfdaş və Son İstifadəçi, yaxud Tərəfdaş və Vasitəçi tərəfindən və 
 ya onlar arasında hesab-fakturalar, çatdırılma ilə bağlı sifarişlər,  
bağlanmış müqavilələr və satınalma sifarişləri ("Xüsusi Endirimlə bağlı  
Sənədlər") aid ola bilər. Müvafiq qanunlara tabe olaraq, lakin uyğun 
 rəqabət qanunları ilə məhdudlaşmadan Tərəfdaş bununla i) SAP-ın 
 Xüsusi Endirimlə bağlı Sənədləri birbaşa Son İstifadəçi ilə paylaşmasına 
 (SAP-ın bunu etməsini qadağan edən hər hansı müqavilə şərtləri olmasın 
a baxmayaraq) və digər şəkildə SAP Xüsusi Endirimlərlə bağlı lazımi 
 auditi tamamlamaq üçün zəruri və müvafiq hesab etdiyindən, Son 
 İstifadəçi ilə ünsiyyət qurmasına (həm şifahi, həm də yazılı şəkildə) 
 və ii) Son İstifadəçinin Xüsusi Endirimlə bağlı məlumatı birbaşa SAP-la  
paylaşmasına hər hansı etirazdan imtina edir. Bu cür Xüsusi Endirim 
 qarşılığında Tərəfdaş bu Bölmə 2-də verilən tələblərə əməl edə bilmədiyi 
 halda, SAP Xüsusi Endirimi qüvvədən sala bilər.  
 
3. Vasitəçilərlə bağlanmış müqavilələrdə Tərəfdaş istənilən Tərəfdaşdan  
yuxarıda Bölmə 2 və 3-də qeyd olunmuş Xüsusi Endirimlərə aid eyni  
öhdəliklərə əməl etməyi tələb etməlidir. SAP Tərəfdaş və hər hansı 
 Vasitəçilər arasında bağlanmış müqavilədə bu cür şərtlərlə bağlı üçüncü 
 tərəf benefisiarını bu cür şərtləri Vasitəçi kimi özü və Tərəfdaşdan asılı 
 olmadan qüvvəyə mindirmək hüququ ilə təmin etməlidir. 
 
Article 14 Qüvvədə qalma 
Bənd 12 (Audit) və Bənd 13 (Xüsusi Endirimlər)bu Yerli Satış Modelinin 
xitamını qüvvədə saxlayacaq. 

 

 

 

 

 

 

 

İmzalar 

 

For Partner/Tərəfdaş 

 

_____________________________ 

(Signature)/ (Imza) 

_____________________________ 

(Name in print) )/(Adı, çap hərfləri ilə) 

_____________________________ 

(Title in print) / Vəzifə (çap hərfləri ilə) 

_____________________________ 

(Date)/ (Tarix) 
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