Get Genuine Windows-tillægsaftale
Alle køb af licenser til den fulde version af Windows Desktop-operativsystemet er underlagt denne
Get Genuine Windows-tillægsaftale (”Tillægsaftale”) og brug af Produktet er underlagt Open License
Aftalen (”Aftalen”). Ved at foretage et køb under Tillægsaftalen, accepterer Kunden vilkårene og
betingelserne i Tillægsaftalen og Aftalen.
Virksomheder, der er under efterforskning eller juridisk behandling godkendt af Microsoft på grund af
mistanke om brug af ikke-licenseret Microsoft-software forbydes at indgå i en Get Genuine
Windows Aftale.
Alle udtryk, der benyttes, men som ikke er defineret i dette dokument, har den samme betydning,
disse er tillagt i Aftalen.
Denne Tillægsaftale er indgået mellem Microsoft og Kunden.
Kunden kan hos Forhandleren rekvirere en trykt kopi af alle de dokumenter, der findes under de
hyperlinks, der er angivet i denne Tillægsaftale.
Ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen for denne Tillægsaftale er den dato, hvor Microsoft
accepterer denne Tillægsaftale.

Kontaktoplysninger.
Hver part underretter den anden skriftligt, hvis nogle af oplysningerne i Tillægsaftalen ændres. Ved at
give kontaktoplysninger giver Kunden sit samtykke til, at oplysningerne bruges til
administrationsformål for denne Tillægsaftale af Microsoft, Microsofts Associerede Virksomheder og
andre parter, der hjælper med at administrere denne Tillægsaftale. De personlige oplysninger, som
Kunden giver til Microsoft i forbindelse med nærværende Tillægsaftale, vil blive brugt og beskyttet
i overensstemmelse med erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på
http://licensing.microsoft.com.
a. Oplysninger om den primære kontaktperson: Den Kunde, der underskriver denne
Tillægsaftale, skal anføre en person fra sin virksomhed, som skal fungere som primær
kontaktperson. Denne kontaktperson er standardonlineadministrator af Tillægsaftalen og
vil modtage alle meddelelser, medmindre Kunden giver Microsoft skriftlig besked om en
ændring af dette. Online-administratoren har ret til at udpege andre administratorer samt
give andre adgang til online-oplysninger.
Virksomhedens navn (skal være en juridisk enhed)
Kontaktpersonens fornavn
Efternavn
Kontaktpersonens e-mail-adresse (nødvendig for online-adgang)
Vejnavn og nr.
By
Postnr.
Land
Telefon
Fax
Skatte-ID
b. Forhandleroplysninger:
Forhandlerens virksomhedsnavn
Vejnavn og nr. (Postbokse accepteres ikke)
By
Postnr.
Land
Kontaktpersonens navn
Telefon
Fax
E-mail-adresse
c. Distributøroplysninger (hvis det er relevant)
Distributørens virksomhedsnavn
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Vejnavn og nr. (Postbokse accepteres ikke)
By
Postnr.
Land
Kontaktpersonens navn
Telefon
Fax
E-mail-adresse
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Bemærkning om afsnitsoversigter: Visse afsnit i denne Tillægsaftale har en oversigt
i begyndelsen. Disse oversigter er beregnet til hurtig reference og er ikke en del af Tillægsaftalen.
I tilfælde af konflikt mellem en oversigt og det afsnit, som den opsummerer, er det afsnittet
i Tillægsaftalen, og ikke oversigten, der er gældende.

1.

Definitioner.

I nærværende Tillægsaftale gælder følgende, yderligere definitioner:
”Desktop” betyder en personlig computer, som opfylder de tekniske minimumskrav for at køre
Produkter tilgængelige under Tillægsaftalen. Desktoppe er ikke (1) servere, (2) computere, der kun
kører specialiseret line-of-business software, eller (3) systemer, der kører integrerede
operativsystemer.

2.

Sådan fungerer Microsoft-programmet Get Genuine Windows.

Under Microsoft-programmet Get Genuine Windows kan kunden få licenser til den fulde version
af Microsoft Desktop Operativsystemet til kundens eksisterende Desktoppe, der kræver korrekte
licenser. Når denne Tillægsaftale og betalingen herfor effektueres, modtager Kunden en
bekræftelse på de licenser, som Kunden har rekvireret under denne Tillægsaftale.
Under Microsoft-programmet Get Genuine Windows kan Kunden fra en Forhandler få licenser til den
fulde version af Microsoft Desktop Operativsystemet til kundens eksisterende Desktoppe, der kræver
korrekte licenser. Kunden kan også bestille licenser til sine Associerede Virksomheders eksisterende
Desktoppe, der kræver korrekte licenser, forudsat at sådanne Associerede Virksomheder er
organiseret og driver forretning efter lovgivningen i et land inden for Kundens Definerede Område.
Microsoft fakturerer Forhandleren, hvis relevant, gennem en distributør. Forhandler og Kunde
beslutter Kundens faktiske pris og betalingsbetingelser. Når denne Tillægsaftale er behandlet af
Microsoft, modtager Kunden en bekræftelse på de licenser, som Kunden har rekvireret i henhold til
denne Tillægsaftale. Microsoft forbeholder sig ret til kontrollere, at Kunden og Institutionens
Associerede Virksomheder lever op til betingelserne for denne Tillægsaftale. Produktsupport er ikke
indeholdt i Licenserne, der tildeles i henhold til nærværende Tillægsaftale. Tilbagebetaling eller
returnering er ikke tilladt.

3.

Erhvervelse af yderligere nye Desktoppe.

For hver erstatning og/eller yderligere Desktoppe, som Kunden erhverver efter ikrafttrædelsen af
denne Tillægsaftale, accepterer Kunden at hver sådan Desktop leveres med en fuld og ægte
version af et Desktop Operativsystem.
Kunden accepterer, at alle Desktoppe, som Kunden erhverver efter ikrafttrædelsesdatoen for denne
Aftale vil blive erhvervet med en fuld og ægte version af et Desktop Operativsystem.
Kunden kan erhverve Software Assurance til Windows Desktop-operativsystemer under
licensprogrammerne Select, Open og Open Value (gælder ikke hele virksomheden) inden for 90 dage
fra den dato, hvor licenserne erhverves i henhold til denne Tillægsaftale.
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4.

Bekræftelse af bestillinger.

Microsoft sender Kunden en meddelelse med en bekræftelse af ordren.
Microsoft sender Kunden en elektronisk meddelelse eller en meddelelse på papir, hvis relevant, med
en bekræftelse af ordren. Når Microsoft godkender denne Tillægsaftale, modtager den angivne
kontaktperson den elektroniske meddelelse.

5.

Tildeling af Licens.

Kunden får licenser til den fulde version af Desktop Operativsystemet til Kundens eksisterende
Desktoppe, der kræver korrekte licenser.
Forudsat, at Kunden har betalt fuldt ud for alle anmodede licenser, må Kunden og Kundes
Associerede Virksomheder bruge Produktet, der er erhvervet under denne Tillægsaftale som tilladt
i Aftalen. Uanset om andet måtte fremgå af Aftalen, må Kunden køre en tidligere version eller en
anden sprogversion af Produktet såfremt Licensen til denne anden sprogversion udbydes til samme
eller lavere pris end prisen for den sprogversion af Produktet, der er erhvervet under denne
Tillægsaftale.
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