Допълнително споразумение Get Genuine Windows
Всички закупени лицензи до пълната версия на Настолната операционна система на Windows
са обект на това Допълнително споразумение Get Genuine Windows („Допълнително
споразумение“), а използването на Продукта е обект на Споразумението Open License
(„Споразумението“). Извършвайки покупка по Допълнителното споразумение, Клиентът приема
правилата и условията на Допълнителното споразумение и на Споразумението.
На Организациите, за които има разследване или предприето правно действие, оторизирано от
Microsoft във връзка с подозирана употреба на нелицензиран софтуер на Microsoft, е забранено
да сключват Споразумение Get Genuine Windows.
Всички използвани термини, които не са дефинирани в този документ, имат същото значение
като предоставените в Споразумението.
Това Допълнително споразумение се сключва между Microsoft и Клиента.
Печатно копие на всички документи от уеб връзките в настоящото Допълнително споразумение
може да се получи при поискване на Клиента от неговия риселър.
Дата на влизане в сила. Датата на влизане в сила на това Допълнително споразумение
е тази, на която Microsoft одобри Допълнителното споразумение.

Информация за контакт
Всяка от страните ще уведоми другата писмено, ако се променят данни в Допълнителното
споразумение. Като предоставя информация за контакт, Клиентът приема тя да се използва
с цел прилагане на Допълнителното споразумение от Microsoft, нейните Свързани лица, както
и други лица, които помагат на Microsoft при прилагане на Допълнителното споразумение.
Предоставените от Клиента лични данни в Допълнителното споразумение се използват
и защитават
в
съответствие
с
декларацията
за
поверителност
на
адрес
http://licensing.microsoft.com.
a. Информация за основния контакт за връзка: Клиентът, подписал това
Допълнително споразумение, трябва да посочи едно физическо лице от
организацията си, което ще е на разположение като основния контакт за връзка.
Този контакт ще бъде онлайн администраторът по подразбиране за това
Допълнително споразумение и ще получава всички съобщения, освен ако Клиентът
не уведоми Microsoft писмено за промяна. Онлайн администраторът може да
назначи други администратори, както и да даде на други лица достъп до онлайн
информацията.
Наименование на организацията (трябва да е име на юридическо лице)
Име на лицето за контакт Собствено
Фамилно
Имейл адрес за контакт (задължителен за онлайн достъп)
Улица
Град
Пощенски код
Държава
Телефон
Факс
Данъчен номер
b. Информация за Риселъра:
Име на фирмата на Риселъра
Улица (не се приемат пощенски кутии)
Град
Пощенски код
Държава
Име за контакт
Телефон
Факс
Имейл адрес
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c. Информация за Дистрибутора (ако е приложимо):
Име на фирмата на Дистрибутора
Улица (не се приемат пощенски кутии)
Град
Пощенски код
Държава
Име на лице за контакт
Телефон
Факс
Имейл адрес
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Забележка относно обобщенията на разделите: Някои раздели в това Допълнително
споразумение имат обобщение в началото. Тези обобщения са предназначени само за
по-лесна справка и не представляват част от Допълнителното споразумение. Ако дадено
обобщение противоречи на съответния раздел, за валиден се счита разделът на
Допълнителното споразумение, а не обобщението му.

1.

Определения

В това Допълнително споразумение се използва следното допълнително определение:
„Настолна система“ означава персонален компютър, който отговаря на минималните
технически спецификации за изпълнението на всеки Продукт, предлаган по Допълнителното
споразумение. Настолни системи не са: (1) сървъри; (2) компютри с инсталиран специализиран
за конкретен бизнес софтуер; или (3) системи с вградена операционна система.

2.

Как работи програмата Get Genuine Windows на Microsoft

Според програмата Get Genuine Windows на Microsoft Клиентът може да получи лицензи за
пълната версия на Настолната операционна система на Microsoft за неговите
съществуващи Настолни системи, изискващи подходящи лицензи. При влизане в сила на
това Допълнително споразумение и след плащане, Клиентът ще получи потвърждение за
лицензите, които е получил по това Допълнително споразумение.
Според програмата Get Genuine Windows на Microsoft Клиентът може да получи лицензи от
даден риселър за пълната версия на Настолната операционна система на Microsoft за неговите
съществуващи Настолни системи, изискващи подходящи лицензи. Клиентът също така може
да поръча лицензи за съществуващите Настолни системи на своите Свързани лица, изискващи
подходящи лицензи, при условие, че Свързаните лица работят според законите на съответната
държава в рамките на Дефинирания регион на Клиента. Microsoft ще фактурира риселъра, ако
има такъв, чрез дистрибутор. Риселърът и Клиентът определят действителната цена
и условията за плащане на Клиента. След като това Допълнително споразумение бъде
обработено, Клиентът ще получи потвърждение за броя на получените лицензи според
Допълнителното споразумение. Microsoft си запазва правото да следи изпълнението на
условията по Допълнителното споразумение от страна на Клиента и неговите Свързани лица.
Поддръжка на продукти не се предлага заедно с лицензите по това Допълнително
споразумение. Не са позволени възстановявания на суми или връщания на продукти.

3.

Придобиване на нови допълнителни Настолни системи

За всяка сменена и/или допълнителна Настолна система, получена от Клиента след датата
на влизане в сила на това Допълнително споразумение, Клиентът се задължава да
провери дали всяка такава Настолна система е дошла с пълна и оригинална версия на
дадена настолна операционна система.
Клиентът се съгласява, че всички Настолни системи, придобити след датата на подписване на
Споразумението, ще бъдат закупени с пълна и оригинална версия на дадена настолна
операционна система.
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може да получи и Софтуерна осигуровка за Настолни операционни системи на Windows по
лицензионните програми Select, Open и Open Value (неважащи за цялото дружество) до 90 дни
от датата на получаване на лицензите по това Допълнително споразумение.

4.

Потвърждаване на поръчки

Microsoft изпраща на Клиента известие, което потвърждава поръчката.
Microsoft изпраща на Клиента електронно или хартиено известие, както е приложимо, което
потвърждава поръчката. След като Microsoft одобри Допълнителното споразумение, лицето за
контакт, посочено за тази цел, ще получи известието.

5.

Предоставяне на Лиценз

Клиентът получава лиценз за пълната версия на Настолната операционна система за
неговите съществуващи Настолни системи, изискващи подходящи лицензи.
При условие че Клиентът изцяло е платил за всички необходими лицензи, той и неговите
Свързани лица може да използват Продукта, придобит по това Допълнително споразумение,
както е разрешено в Споразумението. Освен ако не е указано друго в Споразумението,
Клиентът може да изпълнява по-стара версия на Продукта или такава на различен език, при
условие че, в случай че версията е на друг език, лицензът за съответния език се предлага на
същата или на по-ниска цена от платената за придобитата версия на същия Продукт по
Допълнителното споразумение.
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