Contrato Suplementar Obter Windows Genuíno
Quaisquer aquisições de licenças para a versão completa do sistema operativo da Estação de
Trabalho Windows estão sujeitas a este Contrato Suplementar Obter Windows Genuíno (“Contrato
Suplementar”) e a utilização do Produto está sujeita ao Contrato de Licença Open (“Contrato”).
Ao efectuar esta aquisição ao abrigo do Contrato Suplementar, o Cliente aceita os termos e as
condições do Contrato Suplementar e do Contrato.
As entidades sujeitas a investigação ou a uma acção legal autorizada pela Microsoft com base na
suspeita de utilização de software da Microsoft não licenciado estão proibidas de celebrar um
Contrato Obter Windows Genuíno.
Todos os termos utilizados, mas não definidos neste documento terão o mesmo significado tal como
estabelecido no Contrato.
Este Contrato Suplementar é celebrado entre a Microsoft e o Cliente.
O Cliente pode solicitar ao respectivo revendedor uma cópia impressa de todos os documentos
contidos nas hiperligações da Web fornecidas no presente Contrato Suplementar.
Data efectiva. A data efectiva do presente Contrato Suplementar será a data em que a Microsoft
aceitar este Contrato Suplementar.

Informações de contacto.
Cada parte deverá notificar a outra, por escrito, caso se verifique alguma alteração em relação às
informações contidas no Contrato Suplementar. Ao disponibilizar informações de contacto, o Cliente
consente a respectiva utilização, no âmbito da administração do presente Contrato Suplementar pela
Microsoft, pelas respectivas Empresas Afiliadas, ou outras partes que ajudem a Microsoft na
administração deste Contrato Suplementar. As informações pessoais que o Cliente fornecer no
âmbito deste Contrato Suplementar serão utilizadas e protegidas em conformidade com a declaração
de privacidade disponível em http://licensing.microsoft.com.
a. Informação de contacto principal: O Cliente que assinar o presente Contrato
Suplementar deverá indicar uma pessoa no interior da sua organização para assumir as
funções de contacto principal. Este contacto será o administrador online predefinido para
o Contrato Suplementar e receberá todas as notificações, a não ser que o Cliente
informe a Microsoft, por escrito, de qualquer alteração. O administrador online poderá
designar outros administradores e conceder a outros o acesso a informação online.
Nome da entidade (tem de ser o nome legal da entidade)
Nome do contacto Nome
Apelido
Endereço de correio electrónico do contacto (necessário para o acesso online)
Morada
Localidade
Código postal
País
Telefone
Fax
N.º de Contribuinte
b. Informação do revendedor:
Nome da empresa do revendedor
Morada (não serão aceites apartados)
Localidade
Código postal
País
Nome do contacto
Telefone
Fax
Endereço de correio electrónico

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

Page 1 of 4
Document X20-01520

c. Informações do distribuidor (se aplicável)
Nome da empresa do distribuidor
Morada (não serão aceites apartados)
Localidade
Código postal
País
Nome do contacto
Telefone
Fax
Endereço de correio electrónico
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Uma Nota sobre os Resumos das Secções: Algumas secções do presente Contrato
Suplementar apresentam um resumo no início. Estes resumos servem para facilitar as
referências e não fazem parte do Contrato Suplementar. Se qualquer resumo entrar em conflito
com a secção a que se refere, a secção do Contrato Suplementar, e não o resumo, prevalecerá
sobre o mesmo.

1.

Definições.

Neste Contrato Suplementar, aplicar-se-á a seguinte definição adicional:
“Estação de Trabalho” designa um computador pessoal com as especificações técnicas mínimas
para executar qualquer Produto disponível ao abrigo do Contrato Suplementar. As Estações de
Trabalho não são (1) servidores, (2) computadores apenas com software “line-of-business”
especializado ou (3) sistemas com sistemas operativos incorporados.

2.

Como funciona o programa Obter Windows Genuíno da Microsoft.

Ao abrigo do programa Obter Windows Genuíno da Microsoft, o Cliente pode adquirir licenças
para a versão completa do sistema operativo de Estação de Trabalho da Microsoft para as
Estações de Trabalho do Cliente existentes que exijam licenças adequadas. Após a execução do
presente Contrato Suplementar e respectivo pagamento, o Cliente irá receber a confirmação das
licenças que o Cliente adquiriu ao abrigo do presente Contrato Suplementar.
O programa Obter Windows Genuíno da Microsoft permite ao Cliente adquirir junto a um revendedor
licenças para a versão completa do sistema operativo de Estação de Trabalho da Microsoft para as
Estações de Trabalho do Cliente existentes que exijam licenças adequadas. O Cliente pode também
encomendar licenças para as Estações de Trabalho existentes das respectivas Empresas Afiliadas,
desde que essas Empresas Afiliadas estejam organizadas e a operar ao abrigo das leis de um país
dentro da Região Definida do Cliente. A Microsoft deverá enviar uma factura ao revendedor,
se aplicável, através de um distribuidor. O Revendedor e o Cliente determinarão as condições de
pagamento e o preço real a pagar pelo Cliente. Após o processamento do presente Contrato
Suplementar, o Cliente irá receber a confirmação das licenças que o Cliente adquiriu ao abrigo do
presente Contrato Suplementar. A Microsoft reserva-se o direito de auditar a conformidade do Cliente
e das respectivas Empresas Afiliadas com os termos do presente Contrato Suplementar. O suporte
de produtos não está incluído nas licenças concedidas ao abrigo deste Contrato Suplementar. Não
são permitidos reembolsos ou devoluções.

3.

Aquisição de novas Estações de Trabalho adicionais.

Para cada substituição e/ou Estação de Trabalho adicional que o Cliente adquirir após a data
efectiva do presente Contrato Suplementar, o Cliente aceita garantir que cada Estação de
Trabalho é fornecida com uma versão completa e genuína do sistema operativo de uma estação
de trabalho.
O Cliente concorda que todas as Estações de Trabalho adquiridas após a data efectiva do presente
Contrato serão adquiridas com uma versão completa e genuína do sistema operativo de uma
estação de trabalho.
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O Cliente pode adquirir o Software Assurance para sistemas operativos de Estação de Trabalho
Windows nos programas de licenciamento Select, Open e Open Value (não extensível a toda
a Empresa) no prazo de 90 dias a partir da data de aquisição das licenças ao abrigo do presente
Contrato Suplementar.

4.

Como confirmar encomendas.

A Microsoft enviará ao Cliente uma notificação a confirmar a respectiva encomenda.
A Microsoft enviará ao Cliente uma notificação electrónica ou em papel, consoante o aplicável,
a confirmar a respectiva encomenda. Após a aceitação do presente Contrato Suplementar por parte
da Microsoft, o contacto identificado para este efeito receberá a notificação.

5.

Concessão de licença.

São concedidas ao Cliente licenças para a versão completa do sistema operativo de Estação de
Trabalho para as Estações de Trabalho do Cliente existentes que exijam licenças adequadas.
Se o Cliente tiver liquidado na totalidade todas as licenças necessárias, o Cliente e as respectivas
Empresas Afiliadas poderão utilizar o Produto adquirido ao abrigo deste Contrato Suplementar
conforme permitido no Contrato. Sem prejuízo de disposição em contrário feita no Contrato, o Cliente
poderá executar qualquer versão anterior ou uma versão de idioma diferente do Produto, desde que,
e em caso de uma versão de idioma diferente, a licença para essa versão de idioma diferente esteja
disponível ao mesmo preço que, ou a um preço inferior, a versão de idioma do Produto adquirido ao
abrigo do presente Contrato Suplementar.
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