Contract suplimentar Windows Get Genuine
Achiziţionarea licenţelor pentru versiunea completă a sistemului de operare Windows Desktop se
realizează în baza prezentului Contract suplimentar Get Genuine Windows („Contract suplimentar”),
iar Produsul va fi utilizat conform termenilor Contractului Open License („Contract”).
Prin achiziţionarea unui Produs în baza Contractului suplimentar, Clientul acceptă termenii şi condiţiile
Contractului suplimentar şi ale Contractului.
Li se interzice încheierea unui Contract Get Genuine Windows entităţilor care au în desfăşurare
o anchetă sau un proces autorizat de Microsoft pentru suspiciunea de utilizare de software Microsoft
fără licenţă.
Toţi termenii utilizaţi, dar care nu sunt definiţi în prezentul document, vor avea semnificaţiile ce le sunt
conferite în Contract.
Prezentul Contract suplimentar se încheie între Microsoft şi Client.
La cerere, Clientul poate obţine de la Resellerul său o copie tipărită după toate documentele de pe
linkurile Web furnizate prin Contractul suplimentar.
Data intrării în vigoare. Data intrării în vigoare a prezentului Contract suplimentar este data la care
Microsoft acceptă prezentul Contract suplimentar.

Informaţii privind persoana de contact.
Fiecare parte va notifica în scris cealaltă parte în caz de modificare a oricăreia dintre informaţiile
cuprinse în Contractul suplimentar. Prin furnizarea informaţiilor privind persoanele de contact, Clientul
consimte ca acestea să fie utilizate în scopul administrării prezentului Contract suplimentar de către
Microsoft, Afiliaţii săi şi alte părţi care asistă Microsoft la administrarea sa. Informaţiile personale
furnizate de către Client în legătură cu prezentul Contract suplimentar vor fi utilizate şi protejate
conform
angajamentului
de
respectare
a
confidenţialităţii
disponibil
la
adresa
http://licensing.microsoft.com.
a. Informaţii privind persoana principală de contact: Clientul care semnează prezentul
Contract suplimentar trebuie să desemneze o persoană din cadrul organizaţiei sale care
să exercite rolul de persoană principală de contact. Această persoană de contact va
fi administratorul online implicit al Contractului suplimentar şi va primi toate notificările, cu
excepţia cazului în care Clientul notifică Microsoft în scris cu privire la o modificare în
acest sens. Administratorul online poate numi alţi administratori şi poate acorda altor
persoane acces la informaţiile online.
Denumirea entităţii (va fi denumirea persoanei juridice)
Numele persoanei de contact Prenume
Nume
Adresa de e-mail a persoanei de contact (necesară pentru acces online)
Adresa
Oraşul
Codul poştal
Ţara
Numărul de telefon
Numărul de fax
Numărul de identificare fiscală
b. Informaţii privind Resellerul:
Denumirea companiei Resellerului
Adresa (nu se acceptă căsuţe OP)
Oraşul
Codul poştal
Ţara
Numele persoanei de contact
Numărul de telefon
Numărul de fax
Adresa de e-mail
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c. Informaţii privind Distribuitorul (dacă este cazul)
Denumirea companiei Distribuitorului
Adresa (nu se acceptă căsuţe poştale)
Oraşul
Codul poştal
Ţara
Numele persoanei de contact
Numărul de telefon
Numărul de fax
Adresa de e-mail
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Notă privind rezumatele secţiunilor: Unele secţiuni ale prezentului Contract suplimentar au un
rezumat la început. Aceste rezumate au scopul de a facilita referirile şi nu fac parte din Contractul
suplimentar. Dacă un rezumat intră în conflict cu secţiunea pe care o prezintă, va prevala
secţiunea din Contractul suplimentar şi nu rezumatul.

1.

Definiţii.

În prezentul Contract suplimentar, se aplică următoarele definiţii suplimentare:
„Computer desktop” înseamnă un computer personal care întruneşte specificaţiile tehnice minime
pentru executarea oricărui Produs disponibil în baza Contractului suplimentar. Computerele desktop
nu sunt (1) servere, (2) computere pe care se execută doar software specializat pentru domeniul de
activitate sau (3) sisteme pe care se execută sisteme de operare incorporate.

2.

Funcţionarea programului Microsoft Get Genuine Windows.

În baza programului Microsoft Get Genuine Windows, Clientul poate achiziţiona licenţe pentru
versiunea completă a sistemului de operare Microsoft Desktop pentru Computerele desktop
deţinute de Client, pentru care sunt necesare licenţe corespunzătoare. În urma intrării în vigoare
a prezentului Contract suplimentar şi a efectuării plăţii, Clientul va primi confirmarea pentru
licenţele pe care le-a achiziţionat în baza prezentului Contract suplimentar.
Programul Microsoft Get Genuine Windows îi permite Clientului să achiziţioneze de la un Reseller
licenţe pentru versiunea completă a sistemului de operare Microsoft Desktop pentru Computerele
desktop deţinute de Client, pentru care sunt necesare licenţe corespunzătoare. De asemenea,
Clientul are dreptul să comande licenţe pentru Computerele desktop pentru care sunt necesare
licenţe, deţinute de Afiliaţii săi, cu condiţia ca aceştia să fie organizaţi şi să funcţioneze conform legilor
unei ţări din Regiunea definită a Clientului. Microsoft va emite factura Resellerului, prin intermediul
unui distribuitor, dacă este cazul. Resellerul şi Clientul vor stabili preţul şi condiţiile de plată efective
pentru Client. În urma procesării prezentului Contract suplimentar, Clientul va primi confirmarea
pentru licenţele pe care le-a achiziţionat în baza prezentului Contract suplimentar. Microsoft îşi
rezervă dreptul de a verifica dacă Clientul şi Afiliaţii săi respectă termenii prezentului Contract
suplimentar. Asistenţa pentru Produse nu este inclusă alături de licenţele acordate în baza
prezentului Contract suplimentar. Nu se acceptă restituiri sau returnări.

3.

Achiziţionarea de noi Computere desktop suplimentare.

Pentru fiecare Computer desktop înlocuitor şi/sau suplimentar pe care Clientul îl achiziţionează
după data intrării în vigoare a prezentului Contract suplimentar, Clientul este de acord să se
asigure că fiecare Computer desktop este însoţit de o versiune completă şi originală a unui
sistem de operare Desktop.
Clientul este de acord ca fiecare Computer desktop achiziţionat după data intrării în vigoare
a prezentului Contract să fie achiziţionat împreună cu o versiune completă şi originală a unui sistem
de operare Desktop.
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Clientul are dreptul să achiziţioneze Software Assurance pentru sistemele de operare Windows
Desktop în cadrul programelor de licenţiere Select, Open şi Open Value (opţiunea non
Company-wide), în decurs de 90 de zile de la data achiziţionării licenţelor în baza prezentului
Contract suplimentar.

4.

Confirmarea comenzilor.

Microsoft va furniza Clientului o notificare de confirmare a comenzii sale.
Microsoft va furniza Clientului o notificare electronică sau pe hârtie, după caz, de confirmare
a comenzii sale. În momentul acceptării de către Microsoft a prezentului Contract suplimentar,
persoana de contact ale cărei date de identificare sunt menţionate în acest scop va primi notificarea.

5.

Acordarea licenţei.

Clientului i se acordă licenţe pentru versiunea completă a sistemului de operare Desktop pentru
Computerele desktop deţinute de Client, pentru care sunt necesare licenţe corespunzătoare.
În condiţiile în care Clientul a achitat în întregime toate licenţele necesare, Clientul şi Afiliaţii săi au
dreptul de a utiliza Produsul achiziţionat în baza prezentului Contract suplimentar, conform
prevederilor Contractului. În ciuda prevederilor contrare din Contract, Clientul are dreptul să execute
o versiune anterioară sau o versiune de limbă diferită a Produsului, în condiţiile în care, în cazul unei
versiuni de limbă diferită, licenţa pentru acea versiune de limbă diferită este disponibilă la acelaşi preţ
sau la un preţ mai mic decât cel plătit pentru licenţa corespunzătoare versiunii de limbă a Produsului
achiziţionat în baza prezentului Contract suplimentar.
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