Papildoma sutartis „Gaukite autentišką Windows“
Visi licencijų, skirtų pilnai „Windows“ kompiuterio operacinės sistemos versijai, pirkimai
(Pilna „Windows“ versija) atliekami pagal šią „Gaukite autentišką Windows“ papildomą sutartį
(Papildomą sutartį), o produkto naudojimas apibūdintas Atvirosios licencijos sutartyje („Sutartyje“).
Atlikdama pirkimą pagal Papildomą sutartį Vartotojas sutinka su Papildomos sutarties ir Sutarties
sąlygomis bei nuostatomis.
Su subjektais, dėl kurių „Microsoft“ vykdo tyrimą arba iškėlė teisminį ieškinį, susijusį su įtarimais dėl
nelicencijuotos „Microsoft“ programinės įrangos naudojimo, draudžiama sudaryti „Gauk autentišką
„Windows“ sutartį.
Visų šiame dokumente vartojamų, bet neapibrėžtų, terminų reikšmė tokia pati, kaip Sutartyje.
Ši Papildoma sutartis yra sudaryta tarp „Microsoft“ ir Kliento.
Išspausdintą visų dokumentų, kurie yra šioje Papildomoje sutartyje nurodytuose žiniatinklio saituose,
kopiją Vartotojas gali gauti iš pardavėjo, pateikęs prašymą.
Įsigaliojimo diena. Šios Papildomos sutarties įsigaliojimo data bus laikoma ta diena, kurią „Microsoft“
pasirašys šią Papildomą sutartį.

Kontaktinio asmens informacija.
Kiekviena šalis raštu praneša kitai šaliai apie bet kokius Papildomoje sutartyje pateiktos informacijos
pasikeitimus. Pateikdamas kontaktinio asmens informaciją Vartotojas sutinka, kad „Microsoft“, su ja
Susijusios įmonės ir kiti asmenys, kurie bendrovei padeda administruoti šią Papildomą sutartį,
naudotų šią informaciją šios Papildomos sutarties administravimo tikslais. Asmeninė informacija, kurią
Vartotojas pateikia remdamasis šia Papildoma sutartimi, bus naudojama ir saugoma pagal privatumo
nuostatas, prieinamas adresu http://licensing.microsoft.com.
a. Pagrindinio kontaktinio asmens informacija: Šią Papildomą sutartį pasirašęs
Vartotojas turi nurodyti asmenį iš savo organizacijos, kuris būtų pagrindinis kontaktinis
asmuo. Šis kontaktinis asmuo bus numatytasis šios Papildomos sutarties administratorius
ir gaus visus pranešimus, nebent Vartotojas „Microsoft“ pateiks rašytinį pranešimą apie jo
pakeitimą. Prieigos prie interneto administratorius gali paskirti kitus administratorius ir
suteikti kitiems tiesioginę prieigą prie informacijos internete.
Subjekto pavadinimas (turi būti juridinio asmens pavadinimas)
Kontaktinio asmens Vardas
Pavardė
Kontaktinio asmens el. pašto adresas (reikalingas prieigai prie interneto)
Gatvė
Miestas
Pašto indeksas
Šalis
Telefono numeris
Fakso numeris
Mokesčių mokėtojo kodas
b. Pardavėjo informacija:
Pardavėjo įmonės pavadinimas
Gatvė (pašto dėžutė netinka)
Miestas
Pašto indeksas
Šalis
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
Faksas
El. pašto adresas
c. Platintojo informacija (jei taikytina)
Platintojo įmonės pavadinimas
Adresas (pašto dėžutė netinka)
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Miestas
Pašto indeksas
Šalis
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
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Pastaba dėl skyrių santraukų: Kai kurių šios Papildomos sutarties skyrių pradžioje pateiktos jų
santraukos. Šios santraukos skirtos reikiamos informacijos paieškai palengvinti ir nėra šios
Papildomos sutarties dalys. Jei kuri nors santrauka prieštarauja skyriui, kurį ji apibendrina,
vadovaujamasi Papildomos sutarties skyriumi, o ne santrauka.

1.

Sąvokos.

Šioje Papildomoje sutartyje taikomos šios papildomos sąvokos:
„Kompiuteris“ reiškia asmeninį kompiuterį, kuris atitinka minimalias technines specifikacijas bet
kokiam Papildomoje sutartyje nurodytam Produktui vykdyti. Kompiuteriai nėra (1) serveriai,
(2) kompiuteriai, kuriuose naudojama tik specializuota programinė verslo įranga, arba (3) sistemos,
kuriose veikia integruotos operacinės sistemos.

2.

Kaip veikia „Microsoft“ programa „Gaukite autentišką Windows“.

Pagal „Microsoft“ programą „Gaukite autentišką Windows“ Vartotojas gali įsigyti visas funkcijas
apimančios „Microsoft“ kompiuterio operacinės sistemos licencijas, skirtas Vartotojo turimiems
Kompiuteriams, kuriems reikia tinkamų licencijų. Sudaręs šią Papildomą sutartį ir sumokėjęs
Vartotojas gauna licencijų, kurias jis įsigijo pagal šią Papildomą sutartį, patvirtinimą.
„Microsoft“ programa „Gaukite autentišką Windows“ leidžia Vartotojas įsigyti iš pardavėjo visas
funkcijas apimančios „Microsoft“ kompiuterio operacinės sistemos licencijas, skirtas Vartotojo
turimiems Kompiuteriams, kuriems reikia tinkamų licencijų. Klientas gali užsakyti licencijas savo
Susijusių įmonių, įsteigtų ir veikiančių pagal Kliento Apibrėžtajame regione esančios šalies įstatymus,
esamiems Kompiuteriams, kuriems reikia licencijų. „Microsoft“ pateiks sąskaitą pardavėjui, jei
taikoma, per platintoją. Pardavėjas ir Vartotojas nustatys tikrą Vartotojo kainą ir mokėjimo terminus.
Kai „Microsoft“ įformina šią Papildomą sutartį, Klientas gauna licencijų, kurias jis įsigijo pagal šią
Papildomą sutartį, patvirtinimą. „Microsoft“ pasilieka teisę tikrinti, ar Klientas ir Susijusios įmonės
laikosi šios Papildomos sutarties sąlygų. Pagal šią Papildomą sutartį Produktų palaikymas nėra
įtrauktas į licencijas. Pinigų susigrąžinimas ar produktų grąžinimas negalimas.

3.

Naujų papildomų Kompiuterių įsigijimas.

Dėl kiekvieno pakaitinio ir (arba) papildomo Kompiuterio įsigijimo po šios Papildomos sutarties
įsigaliojimo dienos Vartotojas sutinka užtikrinti, kad kiekvienas „Microsoft“ kompiuteris tiekiamas
su visa ir autentiška kompiuterio operacinė sistema.
Vartotojas sutinka, kad visi kompiuteriai, kuriuos šis įsigyja po šios Sutarties įsigaliojimo dienos bus
įsigyjamas su visa ir autentiška kompiuterio operacinė sistema.
Vartotojas gali „Windows“ Kompiuterio operacinei sistemai įsigyti Programinės įrangos naujumo
garantiją pagal Pasirenkamųjų, Atvirųjų ir Atvirosios vertės (ne Įmonės mastu) licencijų programas per
90 dienų nuo licencijų įsigijimo pagal šią Papildomą sutartį datos.
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4.

Kaip patvirtinti užsakymus.

„Microsoft“ atsiųs Vartotojui užsakymo patvirtinimo pranešimą.
„Microsoft“ atsiųs Klientui elektroninį arba popierinį užsakymo patvirtinimo pranešimą. „Microsoft“
priėmus šią Papildomą sutartį, šiuo tikslu nurodytas kontaktinis asmuo gaus pranešimą.

5.

Licencijos suteikimas.

Vartotojui suteikiamos visas funkcijas apimančios Kompiuterio operacinės sistemos licencijos,
skirtos esamiems Vartotojo kompiuteriams, kuriems reikia tinkamų licencijų.
Jeigu Vartotojas visiškai sumokėjo už visas reikiamas licencijas, jis ir Susijusios įmonės gali naudoti
pagal šią Papildomą sutartį įsigytą produktą, kaip tai leidžiama Sutartyje. Nepaisant priešingų
Sutarties nuostatų, Klientas gali naudoti bet kurią ankstesnę ar kitos kalbos Produkto, kurio licenciją
gauna pagal šią sutartį, versiją, jei versijų kitomis kalbomis atveju tokios versijos licencija kita kalba
yra siūloma už tą pačią arba mažesnę kainą nei sumokėtoji už pagal šią Papildomą sutartį įsigyto
Produkto kaina.
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