Dodatek k pogodbi Get Genuine Windows
Vsi nakupi licenc za polno različico operacijskega sistema Windows za namizne računalnike so
predmet tega dodatka k pogodbi Get Genuine Windows („dodatek k pogodbi“) in uporaba izdelka je
predmet pogodbe Open License („pogodba“). Z nakupom v okviru dodatka k pogodbi stranka sprejme
določila in pogoje dodatka k pogodbi in pogodbe.
Osebe, ki so predmet preiskave ali pravnega spora, ki ga je sprožil Microsoft zaradi domnevne
uporabe nelicencirane Microsoftove programske opreme, ne smejo skleniti pogodbe Get Genuine
Windows.
Vsi izrazi, uporabljeni v tem dokumentu, a ne posebej opredeljeni v njem, imajo enak pomen, kot jim
je določen v pogodbi.
Ta dodatek k pogodbi skleneta Microsoft in stranka.
Stranka lahko pri svojem prodajalcu na zahtevo pridobi natisnjen izvod vseh dokumentov, ki so v ta
dodatek vključeni v obliki povezave do spletnih mest.
Datum začetka veljavnosti. Datum začetka veljavnosti tega dodatka k pogodbi je datum, ko
Microsoft sprejme ta dodatek k pogodbi.

Podatki za stik.
Če pride do kakršnih koli sprememb podatkov v dodatku k pogodbi, vsaka pogodbena stranka pisno
obvesti drugo. S posredovanjem podatkov za stik stranka soglaša, da Microsoft, njegova lastniško
povezana podjetja ali druge osebe, ki Microsoftu pomagajo pri izvajanju tega dodatka k pogodbi,
lahko uporabljajo te podatke za izvajanje tega dodatka k pogodbi. Osebni podatki, ki jih stranka
predloži v povezavi s tem dodatkom k pogodbi, se bodo uporabljali in bodo varovani v skladu z izjavo
o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu http://licensing.microsoft.com.
a. Podatki o primarni osebi za stik: Stranka, ki podpiše ta dodatek k pogodbi, mora
imenovati posameznika iz svojega podjetja, ki bo primarna oseba za stik. Ta oseba je
privzeti spletni skrbnik tega dodatka k pogodbi in prejema vsa obvestila, razen če stranka
Microsoft pisno obvesti o spremembi. Spletni skrbnik lahko imenuje druge skrbnike in
drugim dovoli dostop do spletnih podatkov.
Naziv podjetja/ustanove (mora biti ime pravne osebe)
Oseba za stik: ime
priimek
E-poštni naslov osebe za stik (obvezen za internetni dostop)
Ulica
Kraj
Poštna številka
Država
Telefon
Faks
ID št. za DDV
b. Podatki o prodajalcu:
Naziv podjetja prodajalca
Ulica (poštni predali ne bodo sprejeti)
Kraj
Poštna številka
Država
Ime in priimek osebe za stik
Telefon
Faks
E-poštni naslov
c. Podatki o distributerju (če je ta določen)
Naziv podjetja distributerja
Ulica (poštni predali ne bodo sprejeti)
Kraj
Poštna številka
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Država
Ime osebe za stik
Telefon
Faks
E-poštni naslov
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Opomba o povzetkih razdelkov: Na začetku nekaterih razdelkov v tem dodatku k pogodbi je
povzetek. Namen povzetkov je olajšati uporabo, vendar povzetki niso sestavni del tega dodatka
k pogodbi. Če je kateri koli povzetek v nasprotju z razdelkom, ki ga povzema, prevlada razdelek
dodatka k pogodbi in ne povzetek.

1.

Definicije.

V tem dodatku k pogodbi so uporabljene naslednje dodatne definicije:
„Namizni računalnik“ je osebni računalnik, ki izpolnjuje minimalne tehnične zahteve za izvajanje
katerega koli izdelka, ki je na voljo v okviru tega dodatka k pogodbi. Namizni računalniki niso
(1) strežniki, (2) računalniki, v katerih se izvaja le specializirana programska oprema za poslovanje
podjetja, ali (3) sistemi, v katerih se izvajajo vdelani („embedded“) operacijski sistemi.

2.

Delovanje Microsoftovega programa Get Genuine Windows.

V okviru Microsoftovega programa Get Genuine Windows lahko stranka pridobi licence za polno
različico Microsoftovega operacijskega sistema za namizne računalnike za svoje obstoječe
namizne računalnike, za katere so potrebne ustrezne licence. Stranka bo ob sklenitvi tega
dodatka k pogodbi in plačilu prejela potrdilo o licencah, ki jih je pridobila v okviru tega dodatka
k pogodbi.
V okviru Microsoftovega programa Get Genuine Windows lahko stranka od prodajalca pridobi licence
za polno različico Microsoftovega operacijskega sistema za namizne računalnike za svoje obstoječe
namizne računalnike, za katere so potrebne ustrezne licence. Stranka lahko tudi naroči licence za
obstoječe namizne računalnike v lastniško povezanih podjetjih, za katere so potrebne ustrezne
licence, če so lastniško povezana podjetja organizirana in delujejo v skladu z zakoni države na
določenem območju stranke. Microsoft nato prodajalcu izda račun prek distributerja, če je ta določen.
Strankino dejansko ceno in plačilne pogoje določita prodajalec in stranka. Ko Microsoft obdela ta
dodatek k pogodbi, stranka prejme potrdilo o licencah, ki jih je pridobila v okviru tega dodatka
k pogodbi. Microsoft si pridržuje pravico do nadzora, ali stranka in njena lastniško povezana podjetja
ravnajo v skladu s pogoji tega dodatka k pogodbi. Podpora izdelku ni vključena v licence, pridobljene
v okviru tega dodatka k pogodbi. Dovoljena niso nobena povračila plačila ali druga vračila.

3.

Pridobitev novih dodatnih namiznih računalnikov.

Stranka soglaša, da bo za vsak nadomestni in/ali dodatni namizni računalnik, ki ga pridobi po
datumu začetka veljavnosti tega dodatka k pogodbi, zagotovila, da bo v vsak takšen namizni
računalnik naložena polna in originalna različica namiznega operacijskega sistema.
Stranka soglaša, da bodo vsi namizni računalniki, ki jih pridobi po datumu začetka veljavnosti te
pogodbe, pridobljeni s polno in originalno različico namiznega operacijskega sistema.
Stranka lahko v roku 90 dni od datuma, ko pridobijo licence v okviru tega dodatka k pogodbi, pridobijo
program Software Assurance za namizne operacijske sisteme Windows v programih licenciranja
Select, Open in Open Value (možnost, ki ne velja za celotno podjetje).
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4.

Potrjevanje naročil.

Microsoft bo stranki poslal obvestilo, v katerem bo potrdil njeno naročilo.
Microsoft bo stranki poslal elektronsko obvestilo ali obvestilo na papirju, kot je primerno, v katerem bo
potrdil njeno naročilo. Ko Microsoft sprejme ta dodatek k pogodbi, bo oseba za stik, določena za ta
namen, prejela elektronsko obvestilo.

5.

Podelitev licence.

Stranki so podeljene licence za polno različico operacijskega sistema za namizne računalnike za
njene obstoječe namizne računalnike, za katere so potrebne ustrezne licence.
Če stranka v celoti plača vse zahtevane licence, lahko ona in lastniško povezana podjetja uporabljajo
izdelek, pridobljen v okviru tega dodatka k pogodbi, v skladu s pogodbo. Ne glede na morebitna
drugačna določila v pogodbi lahko stranka izvaja katero koli prejšnjo ali drugačno jezikovno različico
izdelka, pod pogojem, da je licenca za to drugačno jezikovno različico na voljo za enak ali nižji znesek
kot je jezikovna različica izdelka, pridobljenega v okviru tega dodatka k pogodbi.
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