Hankige ehtne Windowsi täiendav leping
Windowsi lauaarvuti operatsioonisüsteemi täisversiooni mis tahes litsentsi soetamine kuulub antud
lepingu „Hankige ehtne Windowsi täiendav leping“ („Täiendav leping“) alla ja toote kasutamine kuulub
„Avatud litsentsilepingu“ („Leping“) alla. Täiendava lepingu alusel ostu sooritamisel nõustub klient
täiendava lepingu ja lepingu tingimustega.
Microsofti litsentsimata tarkvara kasutamises kahtlustamise tõttu Microsofti volitatud uurimisele või
juriidilisele tegevusele allutatud olemitel on keelatud sõlmida lepingut „Hankige ehtne Windows“.
Käesolevas dokumendis kasutatud, kuid lahti seletamata tingimustel on sama tähendus, mis lepingu
tingimustel.
Käesolev täiendav leping on sõlmitud Microsofti ja kliendi vahel.
Klient võib edasimüüjalt nõuda täiendava lepingu veebilinkides sisalduvate kõikide dokumentide
prinditud koopiaid.
Jõustumise kuupäev. Täiendava lepingu jõustumise kuupäevaks on päev, millal Microsoft täiendava
lepingu kinnitab.

Kontaktandmed
Iga osapool teavitab teist osapoolt kirjalikult, kui mis tahes teave täiendavas lepingus muutub.
Kontaktandmete esitamisega nõustub klient, et Microsoft, selle sidusettevõtted ja teised osapooled,
kes aitavad Microsoftil täiendavat lepingut hallata, kasutavad neid andmeid täiendava lepingu
haldamise eesmärkidel. Isikuandmeid, mida klient käesoleva täiendava lepinguga seoses annab,
kasutatakse ja kaitstakse privaatsusavalduse alusel, mis on kättesaadav aadressil
http://licensing.microsoft.com.
a. Esmase kontaktisiku andmed. Käesoleva täiendava lepingu allkirjastav klient peab
määrama organisatsioonis inimese, kes on esmaseks kontaktisikuks. Kontaktisik on
vaikimisi ka käesoleva täiendava lepingu võrguadministraator, kellele saabuvad kõik
teatised, välja arvatud juhul kui klient esitab Microsoftile muudatuse kohta kirjaliku teate.
Võrguadministraator võib määrata teisi administraatoreid ja anda teistele juurdepääsu
võrguteabele.
Olemi nimi (peab olema juriidilise olemi nimi)
Kontaktisiku nimi Eesnimi
Perekonnanimi
Kontaktisiku e-posti aadress (vajalik juurdepääsuks Interneti teel)
Aadress
Linn
Sihtnumber
Riik
Telefon
Faks
Maksu ID
b. Edasimüüja andmed
Edasimüüja ettevõtte nimi*
Aadress (pk number pole lubatud)*
Linn*
Sihtnumber*
Riik*
Kontaktisiku nimi*
Telefon*
Faks
Kontaktisiku e-posti aadress*
Edasimüüja avalik kliendinumber*
c. Hulgimüüja teave (kui on kohaldatav).
Hulgimüüja ettevõtte nimi
Aadress (pk aadress pole lubatud)
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Linn
Sihtnumber
Riik
Kontaktisiku nimi
Telefon
Faks
E-posti aadress
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Märkus jaotiste kokkuvõtete kohta. Täiendava lepingu mõnede jaotiste alguses on kokkuvõte.
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1.

Mõisted

Käesolevas täiendavas lepingus kehtivad järgmised lisamõisted.
„Lauaarvuti“: personaalarvuti, mis vastab täiendava lepingu alusel saadava mis tahes toote
käitamiseks minimaalsetele tehnilistele spetsifikatsioonidele. Lauaarvutid ei ole (1) serverid, (2) ainult
spetsialiseeritud tegevusalatarkvara käitavad arvutid või (3) manusoperatsioonisüsteeme käitavad
süsteemid.

2.

Microsofti programmi „Hankige ehtne Windows“ toimimine

Microsofti programmi „Hankige ehtne Windows“ alusel võib klient omandada litsentse Microsofti
lauaarvuti operatsioonisüsteemi täisversioonile kliendi kõigi olemasolevate lauaarvutite jaoks, mis
vajavad korrektseid litsentse. Käesoleva täiendava lepingu ja makse sooritamisel saab klient
käesoleva täiendava lepingu alusel omandatavate litsentside kinnituse.
Microsofti programmi „Hankige ehtne Windows“ alusel saab klient omandada edasimüüjalt litsentse
Microsofti lauaarvuti operatsioonisüsteemi täisversioonile kliendi kõigi olemasolevate lauaarvutite
jaoks, mis vajavad korrektseid litsentse. Klient võib litsentse tellida ka oma sidusettevõtte
olemasolevatele lauaarvutitele, eeldusel et sellised sidusettevõtted töötavad selle kliendi määratud
riigi seaduste kohaselt. Microsoft esitab arve edasimüüjale, kui see on hulgimüüja kaudu kohaldatav.
Edasimüüja ja klient määravad kliendi tegeliku hinna ja maksetingimused. Kui täiendav leping on
töödeldud, saab klient käesoleva täiendava lepingu alusel omandatud litsentside kinnituse. Microsoft
jätab endale õiguse auditeerida kliendi ja tema sidusettevõtete vastavust antud täiendava lepingu
tingimustele. Käesoleva täiendava lepingu alusel ei hõlma litsents tootetuge. Summade tagastamine
ega tagasimaksed ei ole lubatud.

3.

Uute täiendavate arvutite omandamine

Iga asendava ja/või täiendava lauaarvuti omandamisel pärast käesoleva täiendava lepingu
jõustumise kuupäeva nõustub klient kinnitama, et igal sellisel lauaarvutil on lauaarvuti
operatsioonisüsteemi täielik ja ehtne versioon.
Klient nõustub, et kõik pärast käesoleva täiendava lepingu jõustumise kuupäeva omandatavad
lauaarvutid omandatakse lauaarvuti operatsioonisüsteemi täielikus ja ehtsas versioonis.
Klient võib Windowsi lauaarvuti operatsioonisüsteemile omandada tarkvaratagatise valiku, avatud või
avatud väärtuse (mitte ettevõtet hõlmav) litsentsiprogrammis 90 päeva jooksul alates kuupäevast, mil
litsentse käesoleva täiendava lepingu alusel omandati.
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4.

Tellimuste kinnitamine

Microsoft edastab kliendile tellimust kinnitava teate.
Microsoft edastab kliendile tellimust kinnitava elektroonilise või paberkandjal teate. Pärast seda,
kui Microsoft on käesoleva täiendava lepingu kinnitanud, saab sellel eesmärgil määratud
kontaktisik teate.

5.

Litsentsiõigus

Kliendile antakse litsentse lauaarvuti operatsioonisüsteemi täisversioonile
olemasolevate lauaarvutite jaoks, mis vajavad korrektseid litsentse.

kliendi

kõigi

Eeldusel, et klient on tasunud kõigi nõutud litsentside eest, võivad klient ja tema sidusettevõtted
kasutada käesoleva täiendava lepingu alusel omandatud toodet, nagu lepingus lubatud. Välja arvatud
juhul, kui käesolevas lepingus on teisiti sätestatud, võib klient käitada toote mis tahes eelmise
versiooni või erineva keeleversiooni, kui selle erineva keeleversiooni litsents on saadaval sama või
madalama hinnaga kui käesoleva lepingu alusel omandatud toote keeleversioon.
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