Get Genuine Windows papildu līgums
Visas iegādātās Windows Darbvirsmu operētājsistēmu pilno versiju („Pilna Windows versija”) licences
regulē Get Genuine Windows papildu līgums („Papildu līgums”), un Produkta lietošanu regulē līgums
Open License („Līgums”). Veicot pirkumu saskaņā ar Papildu līgumu, Klients akceptē Papildu līguma
un Līguma noteikumus un nosacījumus.
Personām, kas iesaistītas korporācijas Microsoft autorizētā izmeklēšanā vai tiesas procesā, jo ir
aizdomas par nelicencētas Microsoft programmatūras lietošanu, aizliegts noslēgt Get Genuine
Windows līgumu.
Visiem terminiem, kas tiek lietoti, bet nav definēti šajā dokumentā, ir tāda pati nozīme kā Līgumā.
Šis Papildu līgums tiek slēgts starp Microsoft un Klientu.
Klients pēc pieprasījuma var iegūt no tālākpārdevēja visu šajā Papildu līgumā norādītajās Web saitēs
atrodamo dokumentu izdrukātas kopijas.
Spēkā stāšanās datums. Šis Papildu līgums stājas spēkā datumā, kad to apstiprina korporācija
Microsoft.

Kontaktinformācija.
Katra puse rakstiski informē otru pusi par jebkādām izmaiņām Papildu līgumā. Sniedzot
kontaktinformāciju, Klients piekrīt, ka korporācija Microsoft, tās Saistītie uzņēmumi un citas personas,
kas palīdz korporācijai Microsoft administrēt šo Papildu līgumu, var izmantot šo informāciju Papildu
līguma administrēšanas vajadzībām. Personiskā informācija, ko Klients sniedz saistībā ar šo Papildu
līgumu, tiks izmantota un aizsargāta atbilstoši personas datu aizsardzības paziņojumam,
kas pieejams vietnē http://licensing.microsoft.com.
a. Galvenās kontaktpersonas informācija. Klientam, kas paraksta šo Papildu līgumu,
ir jānorāda kāda persona no sava uzņēmuma darbiniekiem, kas būs galvenā
kontaktpersona. Šī kontaktpersona kļūst par šī Papildu līguma noklusējuma tiešsaistes
administratoru un saņem visus paziņojumus, ja vien Klients korporācijai Microsoft
neiesniedz rakstveida paziņojumu par izmaiņām. Tiešsaistes administrators drīkst iecelt
citus administratorus un piešķirt tiesības citām personām piekļūt tiešsaistē pieejamai
informācijai.
Personas nosaukums (jābūt juridiskas personas nosaukumam)
Kontaktpersonas vārds
uzvārds
Kontaktpersonas e-pasta adrese (nepieciešama piekļuvei tiešsaistē)
Adrese
Pilsēta
Pasta indekss
Valsts
Tālrunis
Fakss
Nodokļa kods
b. Informācija par Tālākpārdevēju.
Tālākpārdevēja uzņēmuma nosaukums*
Adrese (abonenta kastītes netiek akceptētas)*
Pilsēta*
Pasta indekss*
Valsts*
Kontaktpersonas vārds un uzvārds*
Tālrunis*
Fakss
Kontaktpersonas e-pasta adrese*
Tālākpārdevēja publiskais klienta numurs*
c. Izplatītāja informācija (ja piemērojama)
Izplatītāja uzņēmuma nosaukums
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Iela (abonentu pastkastītes netiek akceptētas)
Pilsēta
Pasta indekss
Valsts
Kontaktpersonas vārds un uzvārds
Tālrunis
Fakss
E-pasta adrese
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Piezīme par sadaļu kopsavilkumu. Dažu šī Papilda līguma sadaļu sākumā ir kopsavilkums.
Šis kopsavilkums ir paredzēts, lai palīdzētu atrast atsauces, un tas nav Papildu līguma
sastāvdaļa. Ja kādas sadaļas kopsavilkums ir pretrunā ar sadaļu, kuru tas apraksta, noteicošā ir
Papildu līguma sadaļa, nevis kopsavilkums.

1.

Definīcijas.

Šajā Papildu līgumā tiek izmantota šāda papildu definīcija:
„Darbstacija” ir personālais dators, kas atbilst minimālajām tehniskajām prasībām, lai tajā varētu
darbināt jebkuru Produktu, kas pieejams saskaņā ar Papildu līgumu. Darbstacijas nav (1) serveri,
(2) datori, kuros darbojas tikai specializēta ar uzņēmējdarbību saistīta programmatūra vai
(3) sistēmas, kurās darbojas iegultas operētājsistēmas.

2.

Microsoft programmas Get Genuine Windows darbība.

Microsoft programmas Get Genuine Windows ietvaros Klients var saņemt licences visu esošo
Klienta Microsoft darbstaciju operētājsistēmu pilnajām versijām, kam nepieciešamas atbilstošas
licences. Pie šī Papildu līguma izpildes un apmaksas Klients saņems to licenču apstiprinājumu,
ko Klients ieguvis saskaņā ar šo Papildu līgumu.
Microsoft programma Get Genuine Windows ļauj Klientam saņemt licences visu esošo Klienta
Microsoft darbstaciju operētājsistēmu pilnajām versijām, kam nepieciešamas atbilstošas licences.
Klients drīkst arī pasūtīt licences esošajām Darbstacijām, kam nepieciešamas licences, Saistītajos
uzņēmumos, ja tie ir pakļauti kāda Klienta definētajā teritorijā esošas valsts tiesību aktiem un darbojas
saskaņā ar tiem. Korporācija Microsoft nosūtīs rēķinu tālākpārdevējam, ja piemērojams, ar izplatītāja
starpniecību. Tālākpārdevējs un Klients nosaka Klientam piemērojamo faktisko cenu un maksāšanas
nosacījumus. Pēc šī Papildu līguma izpildes Klients saņems to licenču apstiprinājumu, ko Klients
ieguvis saskaņā ar šo Papildu līgumu. Korporācija Microsoft patur tiesības pārbaudīt Klienta un tā
Saistīto uzņēmumu rīcības atbilstību šī Papildu līguma nosacījumiem. Licencēto produktu atbalsts
šajā Papildu līgumā nav paredzēts. Apmaksa vai atgriešana nav atļauta.

3.

Jaunu papildu Darbstaciju iegūšana.

Klients piekrīt nodrošināt to, lai katra Darbstacija, ko tas iegūst, nomainot esošo Darbstaciju uz
citu un/vai iegādājoties papildu Darbstaciju pēc šī Papildu līguma spēkā stāšanās datuma, būtu
pilna un autentiska darbstacijas operētājsistēmas versija.
Klients piekrīt nodrošināt to, lai visas Darbstacijas, ko tas iegūst pēc šī Līguma spēkā stāšanās
datuma, būtu iegūtas ar pilnu un autentisku darbstacijas operētājsistēmas versiju.
Klients drīkst saņemt Windows darbstaciju operētājsistēmām paredzēto programmu Software
Assurance licenču programmu Select, Open un Open Value (kas nav Visa uzņēmuma programmas)
ietvaros 90 dienu laikā pēc licenču saņemšanas saskaņā ar šo Papildu līgumu.
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4.

Pasūtījumu apstiprināšana.

Korporācija Microsoft nosūtīs Klientam pasūtījuma apstiprinājuma paziņojumu.
Korporācija Microsoft nosūtīs Klientam elektronisku vai izdrukātu pasūtījuma apstiprinājuma
paziņojumu, kā piemērojams. Pēc tam, kad korporācija Microsoft ir piekritusi šim Papildu līgumam,
šim mērķim noteiktā kontaktpersona saņems paziņojumu.

5.

Licences piešķiršana.

Klientam tiek piešķirtas licences tam piederošo Darbstaciju operētājsistēmu pilnajām versijām,
kam nepieciešamas atbilstošas licences.
Ja Klients ir pilnīgi apmaksājis visas nepieciešamās licences, Klients vai tā Saistītie uzņēmumi drīkst
lietot Produktu, kas iegūts saskaņā ar šo Papildu līgumu, kā noteikts Līgumā. Neņemot vērā nevienu
nosacījumu, kas ir pretrunā Līguma noteikumiem, jebkuras tās Produkta versijas vietā, kuras licence ir
iegūta šī Līguma ietvaros, Klients var darbināt šī Produkta iepriekšējo vai citas valodas versiju, ja citas
valodas versijas licence ir pieejama par to pašu vai zemāku cenu nekā tās Produkta valodas versija,
kas iegūta saskaņā ar šo Papildu līgumu.
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