Get Genuine Windows-tilleggsavtale
For alle kjøp av lisenser for fullversjonen av Windows-operativsystemet for Datamaskiner gjelder
denne Get Genuine Windows-tilleggsavtalen (“Tilleggsavtalen”), og for bruken av Produktet gjelder
Open License-avtalen (“Avtalen”). Ved å foreta et kjøp i henhold til Tilleggsavtalen aksepterer Kunden
vilkårene i Tilleggsavtalen og Avtalen.
Enheter som er under etterforskning eller involvert i en rettssak autorisert av Microsoft for mistanke
om ulisensiert bruk av Microsoft-programvare, kan ikke inngå en Get Genuine Windows-avtale.
Alle ord og uttrykk som brukes, men ikke er definert i dette dokumentet, vil ha samme betydning som
er oppgitt i Avtalen.
Denne Tilleggsavtalen inngås mellom Microsoft og Kunden.
Dersom Kunden ber om det, kan Kunden få papirkopier av alle dokumenter som det er koblinger til
i denne Tilleggsavtalen, fra Forhandleren.
Ikrafttredelsesdato. Ikrafttredelsesdatoen for denne Tilleggsavtalen skal være datoen for Microsofts
godkjennelse av denne Tilleggsavtalen.

Kontaktinformasjon.
Hver part skal varsle den andre parten skriftlig hvis noen av opplysningene i Tilleggsavtalen endres.
Ved å oppgi kontaktinformasjon godtar Kunden at Microsoft, Microsofts Tilknyttede Selskaper og
andre parter som hjelper til med å administrere denne Tilleggsavtalen, bruker kontaktinformasjonen til
å administrere denne Tilleggsavtalen. Personopplysningene Kunden oppgir i forbindelse med denne
Tilleggsavtalen, vil bli brukt og beskyttet i henhold til personvernerklæringen som er tilgjengelig på
http://licensing.microsoft.com.
a. Opplysninger om Hovedkontakt: Kunden som undertegner denne Tilleggsavtalen,
må angi en person fra Kundens organisasjon som skal fungere som hovedkontakt. Denne
kontaktpersonen er online-administratoren for denne Tilleggsavtalen og mottar alle
meddelelser, med mindre Microsoft mottar skriftlig varsel om en endring. Onlineadministratoren kan utnevne andre administratorer og gi andre tilgang til onlineinformasjon.
Enhetens navn (må være navnet til en juridisk enhet)
Kontaktpersonens Fornavn
Etternavn
E-postadresse til kontaktpersonen (nødvendig for elektronisk tilgang)
Gateadresse
Poststed
Postnummer
Land
Telefon
Faks
Skatte-ID
b. Informasjon om Forhandleren:
Navnet på Forhandlerens selskap
Gateadresse (postboksadresser godtas ikke)
Poststed
Postnummer
Land
Kontaktpersonens navn
Telefon
Faks
E-postadresse
c. Distributør (hvis aktuelt)
Distributørens firmanavn
Gateadresse (postboksadresser godtas ikke)
Poststed
Postnummer
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Land
Kontaktpersonens navn
Telefon
Faks
E-postadresse
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Merknad om sammendrag av punktene: Enkelte av punktene i denne Tilleggsavtalen innledes
med et sammendrag. Sammendragene er bare ment å gjøre Tilleggsavtalen mer oversiktlig og er
ikke en del av Tilleggsavtalen. Hvis det foreligger motstrid mellom sammendraget og punktet det
oppsummerer, er det punktet i Tilleggsavtalen, og ikke sammendraget, som gjelder.

1.

Definisjoner.

I denne Tilleggsavtalen gjelder følgende øvrige definisjoner:
Med “Datamaskin” menes en personlig datamaskin som oppfyller de tekniske minimumskravene som
må innfris for å kunne kjøre et hvilket som helst produkt som er tilgjengelig under Tilleggsavtalen.
Datamaskiner er ikke: (1) servere, (2) datamaskiner som bare kjører spesialisert virksomhetstilknyttet
programvare, eller (3) systemer som kjører innebygde operativsystemer.

2.

Hvordan Microsofts Get Genuine Windows-program virker.

Gjennom Microsofts Get Genuine Windows-program kan Kunden skaffe seg lisens for
fullversjonen av Microsoft-operativsystemet til Kundens eksisterende Datamaskiner som krever
lisenser. Når denne Tilleggsavtalen trer i kraft og betalingen er foretatt, vil Kunden motta
bekreftelse av lisensene som Kunden har skaffet gjennom denne Tilleggsavtalen.
Gjennom Microsofts Get Genuine Windows-program kan Kunden skaffe seg lisens fra en forhandler
for fullversjonen av Microsoft-operativsystemet til Kundens eksisterende Datamaskiner som krever
lisenser. Kunden kan også bestille lisenser for sine Tilknyttede Selskapers Datamaskiner som krever
lisenser, hvis slike Tilknyttede Selskaper er organisert og blir drevet i henhold til lovene i et land
innenfor Kundens Definerte Område. Microsoft vil fakturere forhandleren, hvis det er aktuelt, via en
distributør. Forhandleren og Kunden fastsetter Kundens faktiske pris- og betalingsvilkår. Når denne
Tilleggsavtalen er behandlet, vil Kunden motta bekreftelse av lisensene som Kunden har skaffet
gjennom denne Tilleggsavtalen. Microsoft forbeholder seg retten til å kontrollere at Kunden og dennes
Tilknyttede Selskaper overholder vilkårene i Tilleggsavtalen. Produktstøtte er ikke inkludert i lisensene
som erverves i henhold til denne Tilleggsavtalen. Det kan ikke foretas noen form for refusjon eller
tilbakelevering.

3.

Anskaffelse av nye Datamaskiner.

For hver erstattet og/eller ny Datamaskin som Kunden skaffer seg etter at Tilleggsavtalen trer
i kraft, samtykker Kunden i å sørge for at alle hver slik Datamaskin leveres med en full og ekte
versjon av et operativsystem for Datamaskiner.
Kunden samtykker i at alle Datamaskiner som Kunden skaffer seg etter at Avtalen trer i kraft, skaffes
med en full og ekte versjon av et operativsystem for Datamaskiner.
Kunder
kan
anskaffe
Software
Assurance
for
Windows-operativsystemer
gjennom
lisensprogrammene Select, Open og Open Value (ikke-foretaksomfattende) innen 90 dager fra
datoen for anskaffelse av lisensene gjennom denne Tilleggsavtalen.
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4.

Bekrefte bestillinger.

Microsoft vil gi Kunden en melding som bekrefter bestillingen.
Microsoft vil gi Kunden en ordrebekreftelse elektronisk eller på papir etter behov med bekreftelse av
bestillingen deres. Når Microsoft har godkjent denne Tilleggsavtalen, vil den angitte kontaktpersonen
motta meldingen.

5.

Tildeling av lisens.

Kunden tildeles lisenser for fullversjonen av operativsystemet til Kundens eksisterende
Datamaskiner som krever lisenser.
Hvis Kunden har betalt fullt ut for alle nødvendige lisenser, kan Kunden og deres Tilknyttede
Selskaper bruke Produktet som er skaffet i henhold til denne Tilleggsavtalen, slik det er tillatt
i Avtalen. Uavhengig av eventuelle motstridende bestemmelser i Avtalen kan Kunden kjøre hvilken
som helst tidligere versjon eller en annen språkversjon av Produktet, forutsatt, når det gjelder en
annen språkversjon, at lisensen for den andre språkversjonen er tilgjengelig til samme pris som eller
lavere pris enn språkversjonen for Produktet som ble skaffet i henhold til denne Tilleggsavtalen.
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