Get Genuine Windows Szerződéskiegészítés
A teljes verziójú Windows Asztali operációs rendszer licenceinek bármely beszerzésére a jelen Get
Genuine Windows Szerződéskiegészítés („Szerződéskiegészítés”), és a Termék használatára az
Open Licenc Szerződés („Szerződés”) vonatkozik. A Szerződéskiegészítés keretében történő
vásárlás esetén az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja a Szerződéskiegészítés, valamint
a Szerződés feltételeit és kikötéseit.
Azon jogalanyoknak, akik licenc nélküli Microsoft-szoftver használatának gyanúja miatt a Microsoft
által felhatalmazott jogi eljárás vagy vizsgálat alatt állnak, tilos Get Genuine Windows Szerződést
kötniük.
A jelen dokumentumban alkalmazott, de itt nem definiált kifejezések jelentése megegyezik
a Szerződésben megadott jelentéssel.
A jelen Szerződéskiegészítés a Microsoft és az Ügyfél és között jön létre.
Az Ügyfél viszonteladójától kérésre nyomtatott példányt is kaphat a jelen Szerződéskiegészítésben
szereplő webes hivatkozásokon található összes dokumentumból.
Hatálybalépés napja. A jelen Szerződéskiegészítés
Szerződéskiegészítés Microsoft általi elfogadásának napja.

hatálybalépésének

napja

a

jelen

Kapcsolattartói információ.
Mindkét fél írásban értesíti a másikat a Szerződéskiegészítésben szereplő bármely információ
változásáról. A kapcsolattartói információk megadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy azokat
a jelen Szerződéskiegészítés adminisztrációja során a Microsoft, annak Társvállalatai és a jelen
Szerződéskiegészítés adminisztrációjában segítséget nyújtó további személyek felhasználják.
Az Ügyfél által a jelen Szerződéskiegészítéssel kapcsolatban megadott személyes adatok használata
és védelme a következő címen elérhető adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően
történik: http://licensing.microsoft.com.
a. Elsődleges kapcsolattartói információ: A jelen Szerződéskiegészítést aláíró Ügyfélnek
meg kell neveznie egy elsődleges kapcsolattartóként eljáró személyt a szervezetén belül.
Ez a kapcsolattartó az alapértelmezett online adminisztrátor a jelen Szerződéskiegészítés
alkalmazásában, és minden értesítés hozzá fog érkezni, kivéve, ha az Ügyfél
a Microsoftot az ezzel kapcsolatos változásról írásban értesíti. Az online adminisztrátor
más adminisztrátorokat is kijelölhet, és hozzáférést engedhet másoknak az online
információhoz.
Jogalany neve (jogi személyt kell megadni)
Kapcsolattartó neve Utónév
Vezetéknév
Kapcsolattartó e-mail címe (az online hozzáféréshez szükséges)
Utca, házszám
Város
Irányítószám
Ország
Telefon
Fax
Adóazonosító
b. Viszonteladói információ:
Viszonteladó vállalat neve
Utca, házszám (postafiókcím nem adható meg)
Város
Irányítószám
Ország
Kapcsolattartó neve
Telefon
Fax
E-mail cím
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c. Disztribútori információ (ha alkalmazandó)
Disztribútor vállalat neve
Utca, házszám (postafiókcím nem adható meg)
Város
Irányítószám
Ország
Kapcsolattartó neve
Telefon
Fax
E-mail cím
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Feltételek és kikötések
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A szakaszösszegzésekre vonatkozó megjegyzés: A jelen Szerződéskiegészítés egyes
szakaszai előtt összegzés olvasható. Ezek az összegzések a tájékozódás megkönnyítésére
szolgálnak, és nem részei a Szerződéskiegészítésnek. Ha bármely összegzés ellentmond annak
a szakasznak, amelyet összegez, a Szerződéskiegészítés szakasza az irányadó, és nem az
összegzés.

1.

Meghatározások.

A jelen Szerződéskiegészítésben a következő kiegészítő fogalom-meghatározás alkalmazandó:
Az „Asztali Számítógép” olyan személyi számítógép, amely megfelel a jelen Szerződéskiegészítés
keretében elérhető bármely Termék futtatatására vonatkozóan megadott minimális technikai
követelményeknek. Az Asztali Számítógépek (1) nem kiszolgálók, (2) nem kizárólag speciális üzleti
szoftver futtatására használt számítógépek, és (3) nem beágyazott operációs rendszert futtató
eszközök.

2.

A Microsoft Get Genuine Windows program működése.

A Microsoft Get Genuine Windows program keretében az Ügyfél licenceket szerezhet be
a Microsoft Asztali operációs rendszeréhez az Ügyfél meglévő, megfelelő licenceket igénylő
Asztali Számítógépeihez. Az Ügyfél a jelen Szerződéskiegészítés érvényesítésével és a fizetés
teljesítésével visszaigazolást kap a jelen Szerződéskiegészítés keretében megszerzett
licencekről.
A Microsoft Get Genuine Windows program keretében az Ügyfél licenceket szerezhet be egy
viszonteladótól a teljes verziójú Microsoft Asztali operációs rendszeréhez az Ügyfél meglévő,
megfelelő licenceket igénylő Asztali Számítógépeihez. Az Ügyfél továbbá licenceket rendelhet meg
Társvállalatai meglévő, megfelelő licencet igénylő Asztali Számítógéphez, feltéve, hogy az ilyen
Társvállalatok az Ügyfél Meghatározott Régiójában lévő ország törvényeinek megfelelően
szervezettek és működnek. A Microsoft a viszonteladónak disztribútoron keresztül számláz (ha az
létezik). A Viszonteladó és az Ügyfél határozza meg az Ügyfél számára érvényes tényleges árat és
a fizetési feltételeket. Amikor megtörténik a jelen Szerződéskiegészítés feldolgozása, az Ügyfél
igazolást kap a jelen Szerződéskiegészítés keretében megszerzett licencekről. A Microsoft fenntartja
a jogot, hogy ellenőrizze a jelen Szerződéskiegészítés feltételeinek Ügyfél és Társvállalatai általi
betartását. A jelen Szerződéskiegészítés alapján megszerzett licencekhez nem tartozik
terméktámogatás. Visszatérítésre és visszaküldésre nincs lehetőség.

3.

Új további Asztali Számítógépek beszerzése.

Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen Szerződéskiegészítés hatálybalépése után beszerzett minden
csere- és/vagy további Asztali Számítógép esetében az ilyen Asztali Számítógépekhez teljes és
eredeti asztali operációs rendszer fog tartozni.
Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen Szerződés hatálybalépése után beszerzett minden Asztali Számítógép
teljes és eredeti asztali operációs rendszerrel kerül beszerzésre.

GGWA2009OpenSuppAgr(SMSP)(NonUSD)(Ind)(WW)ExJPN,NA(HUN)(Nov2009)

Page 3 of 4
Document X20-01520

Az Ügyfél a licencek jelen Szerződéskiegészítés keretében történő megszerzésétől számított
90 napon belül Frissítési Garanciát szerezhet be a Windows Asztali operációs rendszerekhez
a Select, Open vagy Open Value (nem vállalati szintű) licencprogramok keretében.

4.

A megrendelések visszaigazolása.

A Microsoft az Ügyfélnek a megrendelését visszaigazoló értesítést küld.
A Microsoft az Ügyfélnek a megrendelését visszaigazoló elektronikus vagy papíralapú (amelyik
alkalmazandó) értesítést küld. Miután a Microsoft elfogadta a jelen Szerződéskiegészítést, az e célra
meghatározott kapcsolattartó megkapja az értesítést.

5.

A Licenc terjedelme.

Az Ügyfél licenceket kap az asztali operációs rendszer teljes verziójához az Ügyfél meglévő,
megfelelő licencet igénylő Asztali Számítógépeihez.
Feltéve, hogy az Ügyfél az összes szükséges licencet teljesen kifizette, az Ügyfél és Társvállalatai
a jelen Szerződéskiegészítés keretében beszerzett Terméket a Szerződésben engedélyezettnek
megfelelően használhatják. Tekintet nélkül a Szerződés bármely ellenkező rendelkezésére, az Ügyfél
a Termék helyett jogosult futtatni a Termék korábbi verzióját, vagy más nyelvi verzióját, másik nyelvi
verzió esetén feltéve, hogy az adott másik nyelvi verzióhoz tartozó licenc ugyanolyan vagy
alacsonyabb áron kapható, mint a jelen Szerződéskiegészítés keretében beszerzett Termék.
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