Doplnková zmluva Get Genuine Windows
Všetky nákupy licencií na plnú verziu počítačového operačného systému Windows podliehajú tejto
doplnkovej zmluve Get Genuine Windows (ďalej „doplnková zmluva“) a používanie produktu podlieha
zmluve Open License (ďalej „zmluva“). Uskutočnením nákupu na základe doplnkovej zmluvy prijíma
zákazník podmienky a požiadavky doplnkovej zmluvy a zmluvy.
Subjekty, ktoré podliehajú vyšetrovaniu alebo súdnej žalobe vo veci podozrenia z používania
nelicencovaného softvéru od spoločnosti Microsoft, nesmú zmluvu Get Genuine Windows uzatvoriť.
Všetky výrazy používané, ale nedefinované v tomto dokumente, budú mať rovnaký význam ako
v zmluve.
Táto doplnková zmluva sa uzatvára medzi spoločnosťou Microsoft a zákazníkom.
Tlačenú kópiu všetkých dokumentov uvedených na webových prepojeniach poskytnutých v tejto
doplnkovej zmluve môže zákazník na požiadanie získať od svojho predajcu.
Deň účinnosti. Dňom účinnosti tejto doplnkovej zmluvy je dátum, keď túto doplnkovú zmluvu prijme
spoločnosť Microsoft.

Kontaktné údaje.
Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu údajov uvedených
v tejto doplnkovej zmluve. Poskytnutím kontaktných údajov zákazník súhlasí s ich využitím na účely
správy tejto doplnkovej zmluvy spoločnosťou Microsoft, jej afiláciami a inými stranami, ktoré
pomáhajú spoločnosti Microsoft so správou tejto doplnkovej zmluvy. Osobné údaje, ktoré zákazník
poskytne v súvislosti s touto doplnkovou zmluvou, sa budú používať a chrániť v súlade s prehlásením
o ochrane osobných údajov dostupným na lokalite http://licensing.microsoft.com.
a. Základné kontaktné údaje: Zákazník podpisujúci túto doplnkovú zmluvu musí určiť
osobu vo svojej organizácii, ktorá bude slúžiť ako základná kontaktná osoba. Táto
kontaktná osoba bude predvoleným správcom on-line pre doplnkovú zmluvu a budú jej
zasielané všetky oznámenia, pokiaľ zákazník neposkytne spoločnosti Microsoft písomné
oznámenie o zmene. Správca on-line môže menovať ďalších správcov a poskytnúť iným
osobám prístup k informáciám on-line.
Obchodné meno alebo názov (právnickej osoby)
Meno
a priezvisko
kontaktnej osoby
E-mailová adresa kontaktnej osoby (vyžaduje sa na prístup on-line)
Ulica
Mesto
, PSČ
Štát
Telefón
, fax
Daňové identifikačné číslo
b. Údaje o predajcovi:
Obchodné meno alebo názov spoločnosti predajcu
Ulica (poštové priečinky sa neakceptujú)
Mesto
PSČ
Krajina
Meno kontaktnej osoby
Telefón
Fax
E-mailová adresa
c. Údaje o distribútorovi (ak existuje)
Názov spoločnosti distribútora
Ulica (poštové priečinky sa neakceptujú)
Mesto
, PSČ
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Štát
Meno kontaktnej osoby
Telefón
, fax
E-mailová adresa
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Informácie o súhrnoch článkov zmluvy: Niektoré články tejto doplnkovej zmluvy majú na
začiatku súhrn. Tieto súhrny sú určené na zjednodušenie orientácie a nie sú súčasťou doplnkovej
zmluvy. Ak je ktorýkoľvek súhrn v rozpore s článkom, ktorý sumarizuje, bude záväzne platiť
príslušný článok doplnkovej zmluvy, nie daný súhrn.

1.

Definície.

V tejto doplnkovej zmluve platí nasledujúca dodatočná definícia:
„Počítač“ znamená osobný počítač, ktorý spĺňa minimálne technické požiadavky na prevádzkovanie
ľubovoľného produktu dostupného na základe doplnkovej zmluvy. Za počítače sa nepovažujú
(1) servery, (2) počítače určené výlučne na prevádzkovanie špecializovaného profesionálneho
softvéru ani (3) systémy, v ktorých sa prevádzkujú vložené operačné systémy.

2.

Fungovanie programu Get Genuine
Windows spoločnosti Microsoft.

Na základe programu Get Genuine Windows spoločnosti Microsoft môže zákazník získať licencie
na plnú verziu počítačového operačného systému spoločnosti Microsoft pre existujúce počítače
zákazníka, ktoré vyžadujú riadne licencie. Po spracovaní tejto doplnkovej zmluvy a platbe
dostane zákazník potvrdenie o licenciách, ktoré získal na základe tejto doplnkovej zmluvy.
Program Get Genuine Windows spoločnosti Microsoft umožňuje zákazníkovi získať od predajcu
licencie na plnú verziu počítačového operačného systému spoločnosti Microsoft pre existujúce
počítače zákazníka, ktoré vyžadujú riadne licencie. Zákazník si môže tiež objednať licencie pre
existujúce počítače svojich afilácií vyžadujúce licenciu, pokiaľ sú takéto afilácie organizované
a vykonávajú činnosť v súlade s právnymi predpismi štátu v rámci definovaného územia zákazníka.
Spoločnosť Microsoft vystaví faktúru predajcovi prostredníctvom distribútora, ak existuje. Predajca
a zákazník stanovia skutočnú cenu a platobné podmienky pre zákazníka. Po spracovaní tejto
doplnkovej zmluvy dostane zákazník potvrdenie o licenciách, ktoré získal na základe tejto doplnkovej
zmluvy. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo vykonať audit dodržiavania podmienok tejto
doplnkovej zmluvy zo strany zákazníka a jeho afilácií. Licencie na základe tejto doplnkovej zmluvy
nezahŕňajú podporu produktov. Nie je povolené žiadne vrátenie peňazí ani licencií.

3.

Získavanie nových dodatočných počítačov.

Pre každý náhradný alebo dodatočný počítač, ktorý zákazník získa po dni účinnosti tejto
doplnkovej zmluvy, sa zákazník zaväzuje zabezpečiť, že s každým takýmto počítačom sa dodá
plná a pravá verzia počítačového operačného systému.
Zákazník súhlasí s tým, že všetky počítače, ktoré získa po dni účinnosti tejto zmluvy, získa s plnou
a pravou verziou počítačového operačného systému.
Zákazník môže získať krytie Software Assurance pre počítačové operačné systémy Windows v rámci
licenčných programov Select, Open a Open Value (necelopodniková možnosť) do 90 dní od dátumu
získania licencií na základe tejto doplnkovej zmluvy.
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4.

Potvrdzovanie objednávok.

Spoločnosť Microsoft poskytne zákazníkovi oznámenie potvrdzujúce jeho objednávku.
Spoločnosť Microsoft poskytne zákazníkovi elektronické alebo tlačené oznámenie potvrdzujúce jeho
objednávku. Oznámenie dostane kontaktná osoba určená na tento účel po tom, ako spoločnosť
Microsoft prijme túto doplnkovú zmluvu.

5.

Udelenie licencie.

Zákazníkovi sú udelené licencie na plnú verziu počítačového operačného systému pre existujúce
počítače zákazníka, ktoré vyžadujú riadne licencie.
Pokiaľ zákazník zaplatil celú sumu za všetky požadované licencie, môže spolu so svojimi afiláciami
používať produkt získaný na základe tejto doplnkovej zmluvy tak, ako je to povolené v zmluve.
Bez ohľadu na akékoľvek odlišné ustanovenia uvedené v zmluve môže zákazník prevádzkovať
ľubovoľnú predchádzajúcu verziu alebo inú jazykovú verziu produktu za predpokladu, že v prípade
inej jazykovej verzie je licencia na túto inú jazykovú verziu dostupná za rovnakú alebo nižšiu cenu než
jazyková verzia produktu získaného na základe tejto doplnkovej zmluvy.
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