Get Genuine Windows -lisäsopimus
Windows-työasemakäyttöjärjestelmää varten ostetut käyttöoikeudet ovat tämän Get Genuine
Windows -lisäsopimuksen (”Lisäsopimus”) ehtojen alaisia, ja Tuotteen käyttöön sovelletaan
Open License -käyttöoikeussopimusta (”Sopimus”). Tekemällä oston Lisäsopimuksen nojalla Asiakas
hyväksyy Lisäsopimuksen ja Sopimuksen ehdot ja määräykset.
Yhtiöt/yksiköt, jotka ovat Microsoftin valtuuttaman tutkinnan tai oikeustoimen alaisia
käyttöoikeudettoman Microsoft-ohjelmiston käyttöön liittyvän epäilyn vuoksi, eivät saa tehdä
Get Genuine Windows -sopimusta.
Kaikilla tässä asiakirjassa käytetyillä termeillä, joille ei ole annettu erillistä määritelmää, on sama
merkitys kuin Sopimuksessa.
Tämä Lisäsopimus on tehty Microsoftin ja Asiakkaan välillä.
Asiakas saa pyynnöstä jälleenmyyjältä tulostetun kopion tämän Lisäsopimuksen Internet-linkkien
sisältämistä asiakirjoista.
Voimaantulopäivä. Tämän Lisäsopimuksen voimaantulopäivä on päivä, jolloin Microsoft hyväksyy
tämän Lisäsopimuksen.

Yhteystiedot.
Osapuolet ilmoittavat kirjallisesti toiselle osapuolelle, mikäli jokin Lisäsopimuksen tiedoista muuttuu.
Antamalla
yhteystietonsa
Asiakas
hyväksyy
niiden
käytön
tämän
Lisäsopimuksen
hallinnointitarkoituksiin Microsoftin, sen Konserniyhtiöiden ja muiden sellaisten tahojen toimesta, jotka
avustavat Microsoftia tämän Lisäsopimuksen hallinnoimisessa. Asiakkaan tämän Lisäsopimuksen
perusteella
toimittamia
henkilökohtaisia
tietoja
käytetään
ja
suojataan
osoitteessa
http://licensing.microsoft.com olevan tietosuojalausekkeen mukaisesti.
a. Tiedot ensisijaisesta yhteyshenkilöstä: Tämän Lisäsopimuksen allekirjoittavan
Asiakkaan on yksilöitävä organisaatioonsa kuuluva yksittäinen henkilö, joka toimii
ensisijaisena yhteyshenkilönä. Tämän yhteyshenkilön oletetaan olevan Lisäsopimuksen
online-hallinnoija, joka vastaanottaa kaikki Lisäsopimuksen liittyvät ilmoitukset, ellei
Asiakas toimita Microsoftille kirjallista ilmoitusta yhteyshenkilön muutoksesta.
Yhteyshenkilö voi nimetä muita hallinnoijia ja myöntää muille pääsyn online-tietoihin.
Yhtiön/yksikön nimi (oltava oikeushenkilön nimi)
Yhteyshenkilö Etunimi
Sukunimi
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite (tarvitaan online-yhteyttä varten)
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Puhelin
Faksi
ALV-tunnus
b. Jälleenmyyjää koskevat tiedot:
Jälleenmyyntiyhtiön nimi
Katuosoite (postilokero-osoitteita ei hyväksytä)
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Yhteyshenkilö
Puhelin
Faksi
Sähköpostiosoite
c. Tukkujakelijan tiedot (soveltuvissa tapauksissa)
Tukkujakelijayhtiön nimi
Katuosoite (postilokero-osoitteita ei hyväksytä)
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Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Yhteyshenkilö
Puhelin
Faksi
Sähköpostiosoite
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Yhteenvetokohtia koskeva huomautus: Joidenkin tämän Lisäsopimuksen kohtien alussa on
yhteenveto. Näiden yhteenvetojen tarkoituksena on helpottaa Lisäsopimuksen lukemista, eivätkä
ne ole osa Lisäsopimusta. Jos jokin yhteenveto ja Lisäsopimuksen kohta, johon yhteenveto
perustuu, ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan Lisäsopimuksen kohtaa, ei yhteenvetoa.

1.

Määritelmät.

Tätä Lisäsopimusta koskee seuraava lisämääritelmä:
”Työasema” tarkoittaa tietokonetta, joka täyttää Lisäsopimuksen piiriin kuuluvan Tuotteen
käyttämiseksi tarvittavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Työasemat eivät ole (1) palvelintietokoneita,
(2) tietokoneita, joissa käytetään ainoastaan erikoistuneita toimialaohjelmistoja, tai (3) järjestelmiä,
joissa käytetään sulautettua käyttöjärjestelmää.

2.

Microsoft Get Genuine Windows -ohjelman toiminta.

Microsoft Get Genuine Windows -ohjelman puitteissa Asiakas pystyy hankkimaan Microsofttyöasemakäyttöjärjestelmän täyden version käyttöoikeuden Asiakkaan olemassa oleviin
Työasemiin, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet. Kun tämä Lisäsopimus on tullut voimaan ja
maksettu, Asiakas saa vahvistuksen käyttöoikeuksista, jotka Asiakas on tällä Lisäsopimuksella
hankkinut.
Microsoft Get Genuine Windows -ohjelman puitteissa Asiakas pystyy hankkimaan jälleenmyyjältä
Microsoft-työasemakäyttöjärjestelmän täyden version käyttöoikeuden Asiakkaan olemassa oleviin
Työasemiin, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet. Asiakas voi myös tilata käyttöoikeuksia
Konserniyhtiöidensä olemassa oleviin Työasemiin, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet, edellyttäen, että
Konserniyhtiöiden liiketoimintaa harjoitetaan Asiakkaan Rajatulla Alueella sijaitsevan valtion
lainsäädännön nojalla. Microsoft laskuttaa jälleenmyyjää soveltuvissa tapauksissa jakelijan kautta.
Jälleenmyyjä ja Asiakas määrittävät Asiakkaan maksaman todellisen hinnan ja maksuehdot. Kun
Microsoft on käsitellyt tämän Lisäsopimuksen, Asiakas saa vahvistuksen käyttöoikeuksista, jotka
Asiakas on tällä Lisäsopimuksella hankkinut. Microsoft pidättää oikeuden tarkastaa, että Asiakas ja
sen Konserniyhtiöt noudattavat tämän Lisäsopimuksen ehtoja. Tämän Lisäsopimuksen mukaiset
käyttöoikeudet eivät sisällä tuotetukea. Tuotteesta maksetun summan hyvittämistä tai tuotteen
palauttamista ei sallita.

3.

Uusien Työasemien hankkiminen.

Asiakas sitoutuu varmistamaan, että Asiakkaan jokaisen tämän Lisäsopimuksen
voimaantulopäivän jälkeen hankkiman uuden Työaseman ja/tai vanhan Työaseman korvaavan
Työaseman mukana on aito ja täysi työasemakäyttöjärjestelmän versio.
Asiakas suostuu siihen, että kaikkien tämän Sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen hankittujen
Työasemien mukana on aito ja täysi työasemakäyttöjärjestelmän versio.
Asiakas voi hankkia Windows-työasemakäyttöjärjestelmän Select-, Open- tai Open Value (ei yrityksen
laajuinen) -käyttöoikeusohjelman mukaisen SA-ylläpidon 90 päivän kuluessa tämän Lisäsopimuksen
nojalla hankittujen käyttöoikeuksien hankkimisesta.
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4.

Miten tilaukset vahvistetaan.

Microsoft toimittaa Asiakkaalle tilausvahvistuksen.
Microsoft toimittaa Asiakkaalle tilanteen mukaan sähköisen tai painetun tilausvahvistuksen.
Kun Microsoft on hyväksynyt tämän Lisäsopimuksen, tätä tarkoitusta varten yksilöity yhteyshenkilö
saa ilmoituksen.

5.

Käyttöoikeuden myöntäminen.

Asiakkaalle myönnetään Työasemakäyttöjärjestelmän täyden version käyttöoikeus Asiakkaan
olemassa oleviin Työasemiin, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet.
Edellyttäen, että Asiakas on maksanut kokonaan kaikki vaaditut käyttöoikeudet, Asiakas ja sen
Konserniyhtiöt voivat käyttää tämän Lisäsopimuksen nojalla hankittua Tuotetta Sopimuksen ehtojen
sallimalla tavalla. Sopimuksen ehdoista huolimatta Asiakas voi käyttää Tuotteen aiempaa versiota tai
eri kieliversiota edellyttäen, että eri kieliversion ollessa kyseessä, käyttöoikeus on saatavilla tuolle eri
kieliversiolle samaan tai alhaisempaan hintaan kuin mitä on maksettu tämän Lisäsopimuksen nojalla
hankitusta Tuotteesta.
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