Συμπληρωματική Σύμβαση Άδειας Χρήσης για το
Πρόγραμμα «Get Genuine Windows»
Οποιεσδήποτε αγορές αδειών χρήσης για την πλήρη έκδοση του λειτουργικού συστήματος desktop
των Windows διέπονται από την παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση άδειας χρήσης για το
πρόγραμμα «Get Genuine Windows» («Συμπληρωματική Σύμβαση») και η χρήση του Προϊόντος
διέπεται από τη Σύμβαση Open License («Σύμβαση»). Όταν πραγματοποιείται μια αγορά στο πλαίσιο
της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Συμπληρωματικής Σύμβασης και της Σύμβασης.
Απαγορεύεται η σύναψη Σύμβασης «Get Genuine Windows» σε Νομικά Πρόσωπα που υπόκεινται σε
έρευνα ή δικαστική αγωγή η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Microsoft για υπόνοια χρήσης
λογισμικού της Microsoft χωρίς άδεια χρήσης.
Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται σε αυτό το έγγραφο θα έχουν την ίδια σημασία
με αυτήν που παρέχεται στη Σύμβαση.
Αυτή η Συμπληρωματική Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Microsoft και του Πελάτη.
Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει και να προμηθευτεί από τον μεταπωλητή έντυπο αντίγραφο όλων των
εγγράφων που περιέχονται στις συνδέσεις web που παρέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική
Σύμβαση.
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής
Σύμβασης είναι η ημερομηνία αποδοχής της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης από
τη Microsoft.

Στοιχεία συνδέσμου επικοινωνίας.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εγγράφως σε περίπτωση που
αλλάξουν οποιαδήποτε στοιχεία στη Συμπληρωματική Σύμβαση. Δια της παροχής των στοιχείων του
συνδέσμου επικοινωνίας, ο Πελάτης συναινεί στη χρήση των στοιχείων αυτών για σκοπούς
διαχείρισης της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης από τη Microsoft, τις Συγγενείς της εταιρείες
και λοιπά τρίτα μέρη που παρέχουν συνδρομή στη διαχείριση της παρούσας Συμπληρωματικής
Σύμβασης. Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει ο Πελάτης σε σχέση με την παρούσα
Συμπληρωματική Σύμβαση θα χρησιμοποιούνται και θα προστατεύονται σύμφωνα με τη δήλωση
προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που διατίθεται στη διεύθυνση http://licensing.microsoft.com.
a. Στοιχεία πρωταρχικού συνδέσμου: Ο Πελάτης που έχει υπογράψει την παρούσα
Συμπληρωματική Σύμβαση πρέπει να υποδείξει ένα φυσικό πρόσωπο εντός της
επιχείρησής του το οποίο θα ενεργεί ως πρωταρχικός σύνδεσμος. Το πρόσωπο αυτό
είναι ο βασικός διαχειριστής της επικοινωνίας για τις ανάγκες της Συμπληρωματικής
Σύμβασης και λαμβάνει όλες τις κοινοποιήσεις εκτός εάν η Microsoft ενημερωθεί άλλως
εγγράφως. Το πρόσωπο αυτό υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή μπορεί να διορίζει
άλλα πρόσωπα ως διαχειριστές ή/και να παραχωρεί σε άλλα πρόσωπα πρόσβαση στις
online πληροφορίες.
Όνομα προσώπου (πρέπει να είναι επωνυμία νομικού προσώπου)
Όνομα συνδέσμου Όνομα
Επώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) συνδέσμου (απαιτείται για online πρόσβαση)
Οδός, αριθμός
Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Τηλέφωνο
Φαξ
ΑΦΜ
b. Στοιχεία Μεταπωλητή:
Επωνυμία εταιρείας Μεταπωλητή
Οδός, αριθμός (Δεν γίνονται δεκτές Ταχ. Θυρίδες)
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Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Ονοματεπώνυμο συνδέσμου
Τηλέφωνο
Φαξ
Διεύθυνση email
c. Στοιχεία Διανομέα (εάν υπάρχει)
Επωνυμία εταιρείας Διανομέα
Οδός, αριθμός (Δεν γίνονται δεκτές Ταχ. Θυρίδες)
Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Ονοματεπώνυμο συνδέσμου
Τηλέφωνο
Φαξ
Διεύθυνση email
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1.

Ορισμοί.

Σε αυτή τη Συμπληρωματική Σύμβαση, ισχύει ο παρακάτω πρόσθετος ορισμός:
«Η/Υ» είναι οποιοσδήποτε προσωπικός υπολογιστής ο οποίος πληροί τις ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές που απαιτούνται προκειμένου να εκτελεστεί οποιοδήποτε Προϊόν που διατίθεται στο
πλαίσιο της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Δεν περιλαμβάνονται (1) διακομιστές, (2) υπολογιστές που
προορίζονται για χρήση μόνο επιχειρησιακού λογισμικού (line-of-business software) ή (3) συστήματα
που εκτελούν ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα.

2.

Τρόπος λειτουργίας του προγράμματος «Get Genuine Windows»
της Microsoft.

Βάσει του προγράμματος «Get Genuine Windows» της Microsoft, ο Πελάτης μπορεί να
προμηθευτεί Άδειες Χρήσης για την πλήρη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Η/Υ της
Microsoft για τους υπολογιστές που διαθέτει και απαιτούν κατάλληλη άδεια χρήσης. Μετά τη
σύναψη της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης και την εξόφληση του τιμήματος, ο Πελάτης
θα λάβει επιβεβαίωση παραγγελίας των αδειών χρήσης που χορηγούνται στο πλαίσιο της
παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Το πρόγραμμα «Get Genuine Windows» της Microsoft επιτρέπει στον Πελάτη να προμηθευτεί από
μεταπωλητή Άδειες Χρήσης για την πλήρη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Η/Υ της Microsoft για
τους υπολογιστές που διαθέτει και απαιτούν κατάλληλη άδεια χρήσης. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να
παραγγείλει Άδειες Χρήσης για όλους τους υπάρχοντες υπολογιστές που απαιτούν κατάλληλη άδεια
χρήσης και ανήκουν σε Συγγενείς Εταιρείες του, δεδομένου ότι οι εν λόγω Συγγενείς Εταιρείες έχουν
οργανωθεί και λειτουργούν βάσει της νομοθεσίας μιας χώρας εντός της καθορισμένης περιοχής του
Πελάτη. Η Microsoft θα τιμολογήσει τον μεταπωλητή, εφόσον είναι εφικτό, μέσω διανομέα.
Ο Μεταπωλητής και ο Πελάτης θα καθορίσουν την τελική τιμή και τους όρους πληρωμής. Μετά τη
διεκπεραίωση της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης από τη Microsoft, ο Πελάτης θα λάβει
επιβεβαίωση παραγγελίας των αδειών χρήσης που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας
Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη συμμόρφωση του
Πελάτη και των Συγγενών Εταιρειών του με τους όρους της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Δεν περιλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη προϊόντων στις άδειες χρήσης της παρούσας
Συμπληρωματικής Σύμβασης. Δεν προβλέπεται η επιστροφή μέρους ή όλου του
καταβληθέντος ποσού.

3.

Απόκτηση νέων Η/Υ.

Για κάθε αντικατάσταση ή/και απόκτηση πρόσθετου Η/Υ τον οποίο προμηθεύεται ο Πελάτης μετά
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης, ο Πελάτης
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συμφωνεί να διασφαλίζει ότι κάθε νέος Η/Υ συνοδεύεται από μια πλήρη και γνήσια έκδοση
λειτουργικού συστήματος επιτραπέζιου υπολογιστή.
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλοι οι Η/Υ που θα αγοραστούν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας Σύμβασης, θα αγοραστούν με πλήρη και γνήσια έκδοση λειτουργικού συστήματος
επιτραπέζιου υπολογιστή.
Ο Πελάτης δικαιούται να προμηθευτεί Εξασφάλιση Αναβάθμισης Λογισμικού για λειτουργικά
συστήματα Η/Υ με Windows στα προγράμματα άδειας χρήσης Select, Open και Open Value
(μη εταιρικό επίπεδο) εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης των αδειών χρήσης στο
πλαίσιο της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης.

4.

Πώς να επιβεβαιώσετε τις παραγγελίες σας.

Η Microsoft θα αποστείλει ειδοποίηση επιβεβαίωσης παραγγελίας στον Πελάτη.
Η Microsoft θα αποστείλει ηλεκτρονική ή έντυπη ειδοποίηση επιβεβαίωσης παραγγελίας στον Πελάτη,
εφόσον ισχύει. Με την αποδοχή εκ μέρους της Microsoft της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης,
θα αποσταλεί ειδοποίηση στον σύνδεσμο που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό.

5.

Παραχώρηση άδειας χρήσης.

Παραχωρούνται στον Πελάτη Άδειες Χρήσης για την πλήρη έκδοση του λειτουργικού συστήματος
Η/Υ για τους Η/Υ που διαθέτει ο Πελάτης και απαιτούν κατάλληλη άδεια χρήσης.
Εφόσον ο Πελάτης έχει αποπληρώσει πλήρως όλες τις άδειες χρήσης που έχει προμηθευτεί,
ο Πελάτης και οι Συγγενείς Εταιρείες του μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Προϊόν που έχουν
προμηθευτεί στο πλαίσιο της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως επιτρέπεται στη
Σύμβαση. Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης ρύθμισης της Σύμβασης, ο Πελάτης μπορεί να εκτελεί
οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση ή έκδοση διαφορετικής γλώσσας του Προϊόντος, εφόσον στην
περίπτωση της έκδοσης διαφορετικής γλώσσας, η άδεια χρήσης της συγκεκριμένης έκδοσης
διαφορετικής γλώσσας διατίθεται στην ίδια ή σε χαμηλότερη τιμή από τη γλωσσική έκδοση του
Προϊόντος που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης.
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