Orijinal Windows Edinme Ek Anlaşması
Müşteri ve Microsoft arasındaki Open Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”) dahilinde Windows Masaüstü
işletim sistemlerinin tam sürümüne yönelik tüm lisans alımları bu Orijinal Windows Edinme
Ek Anlaşmasına (“Ek Anlaşma”) tabidir. Müşteri, işbu Ek Anlaşma dahilinde bir satın alma yaparak
Ek Anlaşmanın hüküm ve koşullarını kabul etmiş olur.
Microsoft tarafından lisanssız Microsoft yazılımının kullanımı şüphesi ile ilgili olarak soruşturmaya tabi
olan ya da Microsoft tarafından haklarınsa yasal işleme izin verilen şirketlerin Orijinal Windows
Edinme Anlaşması’na girmeleri yasaklanmıştır.
Burada kullanılan fakat tanımlanmamış olan tüm terimler Microsoft Open Lisans Anlaşması içerisinde
sunulan ile aynı anlama sahiptir.
Bu Ek Anlaşma Microsoft ve Müşteri arasında akdedilmiştir.
Müşteri, talep etmesi kaydıyla işbu Ek Anlaşmada sağlanan web bağlantılarındaki tüm belgelerin
suretlerini kurumsa bayisinden temin edebilir.
Yürürlük tarihi. Bu Ek Anlaşmanın yürürlük tarihi, Ek Anlaşmanın Microsoft tarafından kabul edildiği
tarihtir.
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1.

Tanımlar.

İşbu Ek Anlaşmada aşağıdaki ek tanım geçerlidir:
“Masaüstü Bilgisayar” bu Ek Anlaşmayla kullanılabilir olan herhangi bir Ürünü çalıştırmak için gerekli
asgari teknik özellikleri karşılayan kişisel bir bilgisayarı ifade der. Masaüstü bilgisayarları (1) sunucular
(2) yalnızca özel işletme yazılımlarını çalıştıran bilgisayarlar veya (3) katıştırılmış işletim istemlerini
çalıştıran sistemler değildir;

2.

Microsoft Orijinal Windows Edinme programının işleyişi.

Microsoft Orijinal Windows Edinme programı kapsamında Müşteri, kendisinin uygun şekilde
lisanslanması gereken Masaüstü Bilgisayarları için Microsoft Masaüstü Bilgisayar işletim
sisteminin tam sürümüne ait lisanslar alabilir. İşbu Ek Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve ödemenin
yapılmasından sonra Müşteriye, işbu Ek Anlaşma kapsamında aldığı lisanslar için onay
verilecektir.
Microsoft Orijinal Windows Edinme programı Müşterinin, sadece bir defaya mahsus olmak üzere
kendisinin nitelikli işletim sistemi lisanslarına ihtiyaç duyan tüm Masaüstü Bilgisayarları için Microsoft
Masaüstü Bilgisayar işletim sisteminin tam sürümüne ait lisansları bir kurumsal bayiden almasına izin
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verir. Müşteri, aynı zamanda, bu tür Bağlı Kuruluşları Müşterinin Tanımlı Bölgesi dahilindeki bir
ülkenin kanunları kapsamında organize olması ve işletilmesi koşuluyla, lisans gereken mevcut
Masaüstü Bilgisayarlar için lisans sipariş edebilir. Microsoft, kurumsal bayiye, varsa bir distribütör
üzerinden fatura kesecektir. Müşterinin gerçekte ödeyeceği bedel ve ödeme takvimi, kurumsal bayi ile
Müşteri arasında mutabakatla kararlaştırılacaktır. İşbu Ek Anlaşma işlendikten sonra Müşteriye, işbu
Ek Anlaşma kapsamında aldığı lisanslar için onay verilecektir. Microsoft, Müşterinin ve Bağlı
Kuruluşlarının işbu Ek Anlaşma hükümlerine uyup uymadığını denetleme hakkını saklı tutar. İşbu
Ek Anlaşma kapsamındaki lisanslara Ürün desteği dahil değildir. Herhangi bir geri ödemeye veya
iadeye izin verilmemektedir.

3.

Yeni ek Masaüstü Bilgisayar satın alınması.

Müşteri, işbu Ek Anlaşmanın yürürlük tarihinden sonra değiştirdiği ve/veya satın aldığı her bir
ilave Masaüstü Bilgisayar için, söz konusu Masaüstü Bilgisayarla birlikte gelen herhangi bir
masaüstü işletim sisteminin tam ve tümüyle orijinal bir sürüm olmasını sağlamayı kabul eder.
Müşteri, işbu Ek Anlaşmanın Yürürlük Tarihi’nden sonra alacağı tüm Masaüstü Bilgisayarların,
bir masaüstü bilgisayar işletim sisteminin tam ve orijinal bir sürümü ile birlikte alınacağını kabul eder.
Müşteriler, Windows Masaüstü Bilgisayar işletim sistemleri için işbu Ek Anlaşma kapsamında alındığı
tarihten sonraki 90 gün içerisinde Select, Open ve Open Value (şirket çapında değildir) lisans
programlarında Windows Masaüstü Bilgisayar işletim sistemleri için Yazılım Güvencesi de alabilirler.

4.

Siparişlerin teyit edilmesi.

Microsoft, Müşteriye siparişini onaylayan bir uyarı gönderecektir.
Microsoft, Müşteriye siparişini teyit eden duruma göre elektronik ya da basılı bir bildirim gönderecektir.
Microsoft’un bu Ek Anlaşmayı kabul etmesinin ardından, bu amaç doğrultusunda tanımlanmış olan
ilgili kişi bildirimi alacaktır.

5.

Lisans verilmesi.

Müşteriye, kendisinin uygun şekilde lisanslanması gereken Masaüstü Bilgisayarları için Masaüstü
işletim sisteminin tam sürümüne ait lisanslar verilir.
Lisans verilmesi. Müşteri tüm gerekli lisansların ücretlerini tam olarak ödediği sürece, kendisi ve
Bağlı Kuruluşları Ek Anlaşmada izin verildiği şekilde işbu Anlaşma dahilinde edinilen Ürünü
kullanabilir. Müşteri, Anlaşmadaki tersi durumlara bakılmaksızın, işbu Ek Anlaşma uyarınca lisansını
aldığı herhangi bir Ürün sürümü yerine aynı Ürünün önceki bir sürümünü veya farklı dil sürümünü söz
konusu farklı dil sürümü için lisans sipariş edilen sürümün lisans tipi için ödenen fiyatla aynı veya
daha ucuza temin edilebildiği sürece çalıştırabilir.
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