Dodatečná smlouva Get Genuine Windows
Veškeré nákupy licencí na plnou verzi počítačového operačního systému Windows podléhají této
dodatečné smlouvě Get Genuine Windows („dodatečná smlouva“) a na použití produktu se vztahuje
smlouva Open License („smlouva“). Uskutečněním koupě v rámci dodatečné smlouvy zákazník
přijímá podmínky a ustanovení smlouvy i dodatečné smlouvy.
Subjektům, proti kterým je z pověření společnosti Microsoft vedeno vyšetřování nebo právní kroky ve
věci podezření na užívání nelicencovaného softwaru společnosti Microsoft, není dovoleno uzavřít
smlouvu Get Genuine Windows.
Veškeré termíny, které jsou v tomto dokumentu použity, ale nejsou zde definovány, mají stejný
význam jako význam stanovený ve smlouvě.
Tato dodatečná smlouva se uzavírá mezi společností Microsoft a zákazníkem.
Tištěné kopie veškerých dokumentů obsažených ve webových odkazech, které jsou uvedeny v této
dodatečné smlouvě, si zákazník může vyžádat u svého prodejce.
Den účinnosti. Dnem účinnosti této dodatečné smlouvy je den, kdy tuto dodatečnou smlouvu přijme
společnost Microsoft.

Kontaktní údaje
V případě změny jakýchkoli informací uvedených v dodatečné smlouvě jsou obě smluvní strany
povinny písemně informovat druhou stranu. Poskytnutím kontaktních údajů zákazník souhlasí s tím,
že údaje budou využity za účelem správy této dodatečné smlouvy společností Microsoft, jejími
afilacemi a jinými stranami, které společnosti Microsoft s její správou pomáhají. Osobní údaje
poskytnuté zákazníkem v souvislosti s touto dodatečnou smlouvou budou užívány a chráněny
v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese
http://licensing.microsoft.com.
a. Primární kontaktní údaje: Zákazník, který podepisuje tuto dodatečnou smlouvu, musí
určit osobu z vlastní organizace, která bude primární kontaktní osobou. Tato kontaktní
osoba bude výchozím online správcem pro tuto dodatečnou smlouvu a budou jí zasílána
veškerá sdělení, pokud společnost Microsoft neobdrží písemné sdělení o změně. Online
správce může jmenovat jiné osoby do funkce správce a poskytnout jiným osobám přístup
k informacím online.
Obchodní firma (název právnické osoby)
Kontaktní osoba – jméno
, příjmení
E-mail kontaktní osoby (nutný pro online přístup)
Adresa
Obec
PSČ
Země
Telefon
Fax
DIČ
b. Údaje o prodejci:
Obchodní firma prodejce
Adresa (nelze uvádět PO box)
Obec
PSČ
Země
Jméno kontaktní osoby
Telefon
Fax
E-mail
c. Informace o distributorovi (pokud existuje)
Obchodní firma distributora
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Adresa (nelze uvádět P. O. box)
Obec
PSČ
Země
Jméno kontaktní osoby
Telefon
Fax
E-mail
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Poznámka k souhrnům oddílů: Některé oddíly této dodatečné smlouvy začínají souhrnem.
Souhrny mají pouze usnadnit orientaci a nejsou součástí dodatečné smlouvy. Je-li některý
souhrn v rozporu s oddílem, který shrnuje, platí příslušný oddíl dodatečné smlouvy, a nikoli
souhrn.

1.

Definice.

V této dodatečné smlouvě platí následující doplňující definice:
„stolní počítač“ je osobní počítač, který splňuje minimální technické požadavky pro spouštění
libovolného produktu dostupného v rámci dodatečné smlouvy. K stolním počítačům nepatří
(1) servery, (2) počítače, ve kterých běží pouze specializovaný profesně zaměřený software, ani
(3) systémy, ve kterých pracují vložené operační systémy.

2.

Jak funguje program Microsoft Get Genuine Windows.

V rámci programu Microsoft Get Genuine Windows si zákazník může pořídit licence k plné verzi
počítačového operačního systému společnosti Microsoft, a to na existující stolní počítače
zákazníka, které vyžadují řádnou licenci. Po podepsání této dodatečné smlouvy a zaplacení
zákazník obdrží potvrzení licencí, jichž podle této dodatečné smlouvy nabyl.
Program Microsoft Get Genuine Windows zákazníkovi umožňuje získat od prodejce licence k plné
verzi počítačového operačního systému společnosti Microsoft, a to na existující stolní počítače
zákazníka, které vyžadují řádnou licenci. Zákazník si může rovněž objednat licence pro existující
stolní počítače, které vyžadují licenci, ve svých afilacích, za předpokladu, že tyto afilace jsou
organizovány a vyvíjejí činnost v souladu se zákony země v rámci definovaného regionu zákazníka.
Společnost Microsoft vystaví fakturu prodejci, případně prostřednictvím distributora. Prodejce
a zákazník stanoví skutečnou cenu pro zákazníka a platební podmínky. Po zpracování této
dodatečné smlouvy společností Microsoft zákazník obdrží potvrzení licencí, jichž podle této
dodatečné smlouvy nabyl. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo ověřit si dodržování podmínek této
dodatečné smlouvy zákazníkem a jeho afilacemi. Licence získané na základě této dodatečné
smlouvy nezahrnují podporu produktu. Nejsou povoleny žádné náhrady ani vracení.

3.

Pořízení dalších počítačů.

U veškerých náhradních nebo dalších stolních počítačů, které si zákazník pořídí po datu účinnosti
této dodatečné smlouvy, se zákazník zavazuje zajistit, že každý takový počítač bude vybaven
úplnou a pravou verzí počítačového operačního systému.
Zákazník se zavazuje, že veškeré stolní počítače, které pořídí po datu účinnosti této smlouvy, budou
zakoupeny s úplnou a pravou verzí počítačového operačního systému.
Zákazník si může pořídit licenční program Software Assurance pro počítačové operační systémy
Windows ve verzi Select, Open a Open Value (ne pro celý podnik) během 90 dnů od data pořízení
licencí podle této dodatečné smlouvy.
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4.

Potvrzování objednávek.

Společnost Microsoft poskytne zákazníkovi potvrzení jeho objednávky formou sdělení.
Společnost Microsoft poskytne zákazníkovi potvrzení jeho objednávky formou elektronického nebo
tištěného sdělení. Po přijetí této dodatečné smlouvy společností Microsoft obdrží upozornění
kontaktní osoba určená k tomuto účelu.

5.

Poskytnutí licencí.

Zákazníkovi se poskytují licence k plné verzi počítačového operačního systému společnosti
Microsoft, a to na existující stolní počítače zákazníka, které vyžadují řádné licence.
Za předpokladu, že zákazník uhradil cenu za všechny požadované licence v plné výši, mohou on
a jeho afilace používat produkt získaný v rámci této dodatečné smlouvy způsobem, který dovoluje
smlouva. Bez ohledu na jakékoli ustanovení opačného významu ve smlouvě může zákazník
provozovat jakoukoli starší verzi nebo jinou jazykovou verzi produktu, pokud je v případě jiné
jazykové verze pro takovou jinou jazykovou verzi k dispozici licence za stejnou cenu jako jazyková
verze produktu získaná na základě této dodatečné smlouvy nebo za cenu nižší.
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