Contracte Complementari de Get Genuine Windows
Qualsevol adquisició de llicències de la versió completa del sistema operatiu de sobretaula Windows
està subjecta a aquest Contracte Complementari de Get Genuine Windows (“Contracte
Complementari”) i l’ús del Producte està subjecte al Contracte de Llicències Open (“Contracte”).
En realitzar la compra en virtut del Contracte Complementari, el Client accepta el termes i condicions
del Contracte Complementari i del Contracte.
No poden celebrar un Contracte Get Genuine Windows les Entitats subjectes a una acció legal
o a una investigació autoritzada per Microsoft que respongui a un presumpte ús de programari sense
llicència.
Tots els termes utilitzats que no es defineixin en aquest document tindran el mateix significat que
l’establert al Contracte.
Aquest Contracte Complementari es celebra entre Microsoft i el Client.
El Client pot sol·licitar al revenedor una còpia impresa de tots els documents continguts als enllaços
web indicats en aquest Contracte Complementari.
Data d’Entrada en Vigor. La data d’entrada en vigor d’aquest Contracte Complementari serà la data
en què Microsoft l’accepti.

Informació de contacte.
Cadascuna de les parts notificarà per escrit a l’altra qualsevol canvi a la informació del Contracte
Complementari. En facilitar informació de contacte, el Client mostra la seva conformitat perquè
s’utilitzi per a l’administració d’aquest Contracte Complementari per part de Microsoft, les seves Filials
i els tercers que col·laborin amb Microsoft en l’administració del Contracte. La informació personal
que el Client faciliti en relació amb aquest Contracte Complementari s’utilitzarà i es protegirà d’acord
amb la declaració de privadesa disponible a http://licensing.microsoft.com.
a. Informació de contacte principal. El Client que signa aquest Contracte Complementari
ha d’identificar una persona de la seva organització perquè sigui la persona de contacte
principal. Aquesta persona de contacte serà l’administrador online predeterminat
d’aquest Contracte Complementari i rebrà totes les notificacions, tret que es notifiqui
a Microsoft un canvi per escrit. L’administrador online podrà designar altres
administradors i autoritzar a altres l’accés a la informació online.
Nom de l’entitat (ha de ser el nom d’una persona jurídica)
Persona de contacte Nom
Cognoms
Adreça de correu electrònic de contacte (obligatòria per a l’accés online)
Adreça postal
Ciutat
Codi postal
País
Telèfon
Fax
Identificador fiscal
b. Dades del Revenedor:
Denominació social del Revenedor
Adreça (no s’accepten apartats postals)
Ciutat
Codi postal
País
Persona de contacte
Telèfon
Fax
Adreça de correu electrònic
c. Informació del Distribuïdor (si escau)
Denominació social del Distribuïdor
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Adreça (no s’accepten apartats postals)
Ciutat
Codi postal
País
Persona de contacte
Telèfon
Fax
Adreça de correu electrònic
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Termes i Condicions
Contingut
1.
2.
3.
4.
5.

Definicions................................................................................................................................3
Funcionament del programa Get Genuine Windows de Microsoft.....................................3
Adquisició de Desktops addicionals nous............................................................................3
Confirmació de comandes. .....................................................................................................4
Concessió de llicències. .........................................................................................................4
Nota sobre el resum dels apartats: alguns apartats d’aquest Contracte Complementari
inclouen un resum al començament. El propòsit d’aquests resums és servir com a referència i no
formen part del Contracte Complementari. Si hi hagués alguna contradicció entre el contingut de
qualsevol resum i la clàusula a la qual es refereix, prevaldrà la clàusula del Contracte
Complementari, i no el resumen.

1.

Definicions.

A l’efecte d’aquest Contracte Complementari, seran d’aplicació les definicions addicionals següents:
“Desktop” és qualsevol PC que reuneix les especificacions tècniques mínimes per executar qualsevol
Producte disponible en virtut del Contracte Complementari. No són Desktops: (1) els servidors, (2) els
equips que executin exclusivament programari d’una línia de negoci especialitzada, ni (3) els
sistemes que executin sistemes operatius incrustats.

2.

Funcionament del programa Get Genuine Windows de Microsoft.

En virtut del programa Get Genuine Windows de Microsoft, el Client podrà adquirir llicències per
a la versió completa del sistema operatiu de sobretaula de Microsoft per a tots els Desktops
existents del Client que requereixin llicències apropiades. Després de formalitzar aquest
Contracte Complementari i efectuar el pagament, el Client rebrà confirmació de les llicències que
adquireixi en virtut d’aquest Contracte Complementari.
El programa Get Genuine Windows de Microsoft permet al Client adquirir d’un revenedor llicències
per a la versió completa del sistema operatiu de sobretaula de Microsoft per a tots els Desktops
existents del Client que requereixin llicències apropiades. El Client pot sol·licitar llicències per a tots
els Desktops de les seves Filials que requereixin actualment llicències apropiades, sempre que
aquestes Filials estiguin constituïdes i operin en virtut de la legislació d’un país inclòs a la Regió
Definida del Client. Microsoft facturarà al revenedor (a través d’un distribuïdor, si escau).
El Revenedor i el Client determinaran el preu i les condicions de pagament que s’aplicaran
efectivament al Client. Un cop processat aquest Contracte Complementari, el Client rebrà la
confirmació de les llicències que adquireixi en virtut d’aquest Contracte Complementari. Microsoft es
reserva el dret de verificar el compliment dels termes d’aquest Contracte Complementari per part del
Client i de les seves Filials. El suport tècnic no està inclòs juntament amb les Llicències en virtut
d’aquest Contracte Complementari. No s’admetran devolucions ni es faran reemborsaments.

3.

Adquisició de Desktops addicionals nous.

Respecte de cada Desktop de substitució i/o addicional que el Client adquireixi després de la
data d’entrada en vigor d’aquest Contracte Complementari, el Client es compromet a garantir que
qualsevol d’aquests Desktops disposarà d’una versió completa i original del sistema operatiu de
sobretaula.
El Client acorda que tots els Desktops que adquireixi després de la data d’entrada en vigor d’aquest
Contracte inclouran una versió completa i original del sistema operatiu de sobretaula.
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El Client pot adquirir Software Assurance per als sistemes operatius als programes de llicència
Select, Open i Open Value (no per a tota la companyia) en un termini de 90 dies a partir de la data en
què s’adquireixin les llicències en virtut d’aquest Contracte Complementari.

4.

Confirmació de comandes.

Microsoft enviarà al Client una notificació a la qual confirmarà la comanda.
Microsoft enviarà al Client una notificació electrònica o en paper, segons escaigui, a la qual
confirmarà la comanda. Després de l’acceptació d’aquest Contracte Complementari per part de
Microsoft, la persona de contacte identificada per a aquests efectes rebrà la notificació electrònica.

5.

Concessió de llicències.

Es concedeixen al Client llicències de la versió completa del sistema operatiu de sobretaula per
als Desktops del Client existents que requereixin llicències apropiades.
Sempre que el Client hagi pagat completament totes les llicències necessàries, ell mateix i les seves
Filials podran utilitzar el Producte adquirit en virtut d’aquest Contracte Complementari d’acord amb
allò que s’ha establert al Contracte. Sense prejudici d’allò establert al Contracte, el Client pot
executar una versió anterior o una versió en un idioma diferent del Producte, sempre que, quan es
tracti de versions en idiomes diferents, la llicència per a la versió estigui disponible per un preu igual
o menor que el preu abonat pel tipus de llicència corresponent per a la versió del Producte adquirida
en virtut d’aquest Contracte Complementari.
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