Prihláška Enterprise (Nepriama)

Podniková

Číslo prihlášky Enterprise
Vyplní spoločnosť Microsoft

Číslo predchádzajúcej
prihlášky
Vyplní predajca

Táto prihláška musí byť priložená k formuláru s podpisom, aby bola
platná.
Táto prihláška Microsoft Enterprise sa k dátumu účinnosti uzatvára medzi subjektmi uvedenými vo formulári
s podpisom. Zúčastnená afilácia prehlasuje a zaručuje sa, že je tým zákazníkom (alebo afiláciou
zákazníka), ktorý uzavrel zmluvu Enterprise uvedenú vo formulári s podpisom.
Táto prihláška pozostáva z: (1) tieto podmienky a požiadavky, (2) podmienky zmluvy Enterprise Agreement
uvedenej vo formulári s podpisom, (3) podmienky zmluvy Microsoft Business Agreement alebo Microsoft
Business and Services Agreement (ďalej len „rámcová zmluva“) uvedenej vo formulári s podpisom, (4)
formulár na výber produktov, (5) podmienky používania produktov, (6) podmienky používania služieb online, (7) formulár s doplnkovými kontaktnými údajmi, formulár pre predchádzajúcu zmluvu/prihlášku
a ďalšie formuláre, ktoré sa môžu vyžadovať, (8) dodatočné podmienky a požiadavky pre služby on-line,
ak je rámcová zmluva zákazníka verzie 2009 alebo staršej a zúčastnená afilácia si objednáva služby online, a (9) akákoľvek objednávka predložená na základe tejto prihlášky. Túto prihlášku je možné uzatvoriť
iba na základe zmluvy Enterprise verzie 2011 alebo novšej. Uzatvorením tejto prihlášky súhlasí zúčastnená
afilácia s tým, že bude viazaná podmienkami a požiadavkami zmluvy Enterprise a rámcovej zmluvy.
Deň účinnosti. Ak zúčastnená afilácia predlžuje krytie Software Assurance alebo licencie na predplatné
z jednej alebo viacerých predchádzajúcich prihlášok alebo zmlúv, potom dňom účinnosti bude deň po
uplynutí účinnosti alebo vypovedaní prvej predchádzajúcej prihlášky alebo zmluvy. Ak sa táto prihláška
predĺži, deň účinnosti doby predĺženia bude pripadať na deň po dátume uplynutia doby účinnosti úvodnej
doby účinnosti. Inak bude dňom účinnosti deň, keď prihlášku prijme spoločnosť Microsoft. Akýkoľvek odkaz
na „dátum výročia“ označuje výročie dňa účinnosti príslušnej úvodnej doby účinnosti alebo jej predĺženia,
a to každý rok počas doby účinnosti tejto prihlášky.
Doba účinnosti. Úvodná doba účinnosti tejto prihlášky končí posledný deň v mesiaci po 36 celých
kalendárnych mesiacoch odo dňa účinnosti úvodnej doby účinnosti. Doba predĺženia uplynie 36 celých
kalendárnych mesiacov po dni účinnosti doby predĺženia. Všetky odkazy v tejto prihláške na výraz „deň“
budú znamenať kalendárny deň.
Predchádzajúce prihlášky. Pri predlžovaní krytia Software Assurance alebo predplatných licencií z inej
prihlášky alebo zmluvy sa musí v príslušných poliach vyššie uviesť číslo predchádzajúcej prihlášky alebo
zmluvy. Pri predlžovaní viacerých prihlášok alebo zmlúv, prípadne pri prevode krytia Software Assurance
alebo údajov služby MSDN sa musí použiť formulár pre predchádzajúce prihlášky/zmluvy.

Podmienky a požiadavky
1.

Definície.

Na výrazy používané, ale nedefinované v tejto prihláške sa bude vzťahovať definícia uvedená v zmluve
Enterprise a príslušnej rámcovej zmluve. Okrem toho platia aj nasledujúce definície:
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„Dodatočný produkt“ je akýkoľvek produkt, ktorý je takto uvedený v podmienkach používania produktov
a ktorý si zúčastnená afilácia zvolí na základe tejto prihlášky.
„Podniková služba on-line“ je akákoľvek služba on-line označená ako podniková služba on-line
v podmienkach používania produktov, ktorú si zúčastnená afilácia zvolí na základe tejto prihlášky. Ak nie
je uvedené inak, podnikové služby on-line sa považujú za služby on-line.
„Podnikový produkt“ je akýkoľvek produkt platformy Desktop, ktorý spoločnosť Microsoft označí za
podnikový produkt v podmienkach používania produktov a ktorý si zúčastnená afilácia zvolí na základe
tejto prihlášky. Podnikové produkty sa musia licencovať pre všetky kvalifikované zariadenia a oprávnených
používateľov na celopodnikovom základe v rámci tohto programu.
„Dátum uplynutia doby účinnosti“ je dátum, keď uplynie účinnosť prihlášky.
„Priemyselné zariadenie“ (známe tiež ako špecializované profesionálne zariadenie) znamená akékoľvek
zariadenie, ktoré: (1) nemožno použiť v nasadenej konfigurácii ako osobné počítačové zariadenie na
všeobecné účely (napríklad osobný počítač), multifunkčný server ani ako komerčne použiteľnú náhradu
niektorého z týchto systémov a (2) používa len softvérový program špecifický pre konkrétne odvetvie alebo
konkrétnu úlohu (napríklad dizajnérsky program (CAD) používaný architektom alebo program pre
pokladne) (ďalej len „priemyselný program“). Zariadenie môže obsahovať vlastnosti a funkcie odvodené zo
softvéru spoločnosti Microsoft alebo tretej strany. Ak zariadenie vykonáva počítačové funkcie (akými sú
elektronická pošta, spracovanie textových dokumentov, tabuliek, databáz, prehľadávanie siete alebo
Internetu, plánovanie alebo spravovanie osobných financií), potom tieto počítačové funkcie: (1) možno
používať len na účely podpory funkcií priemyselného programu a (2) musia byť technicky integrované
s priemyselným programom alebo používať technicky vynútené politiky alebo architektúru tak, aby
fungovali iba spolu s funkciami priemyselného programu.
„Spravované zariadenie“ je akékoľvek zariadenie, v ktorom má afilácia podniku priamo alebo nepriamo
kontrolu nad najmenej jedným prostredím operačného systému. Príklady spravovaných zariadení sú
uvedené v podmienkach používania produktov.
„Kvalifikované zariadenie“ je akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa v podniku zúčastnenej afilácie alebo
v prospech tohto podniku. Ide o: (1) osobný počítač, prenosný počítač, pracovná stanica alebo podobné
zariadenie, v ktorom možno lokálne prevádzkovať systém Windows Pro (vo fyzickom alebo virtuálnom
prostredí operačného systému), alebo (2) zariadenie používané na prístup k virtuálnej počítačovej
infraštruktúre (ďalej len „VDI“). Medzi oprávnené zariadenia nepatrí zariadenie, ktoré: (1) je navrhnuté ako
server a nepoužíva sa ako osobný počítač, (2) je priemyselným zariadením alebo (3) nie je spravovaným
zariadením. Zúčastnená afilácia sa môže rozhodnúť, že zariadenie vylúčené vyššie (napríklad priemyselné
zariadenie) používané v podniku zúčastnenej afilácie alebo v jeho prospech určí za kvalifikované
zariadenie pre všetky alebo niektoré podnikové produkty alebo služby on-line, ktoré zúčastnená afilácia
vyberie.
„Oprávnený používateľ“ je osoba (napríklad zamestnanec, konzultant alebo dočasne pridelený pracovník),
ktorá: (1) je používateľom kvalifikovaného zariadenia alebo (2) má prístup ku ktorejkoľvek podnikovej
službe on-line alebo k akémukoľvek serverovému softvéru vyžadujúcemu podnikovú licenciu na klientsky
prístup k produktu. Nezahŕňa osobu, ktorá má prístup k serverovému softvéru alebo službe on-line výlučne
na základe licencie uvedenej v podmienkach používania produktov v časti s výnimkami pre oprávnených
používateľov.
„Predajca“ je subjekt autorizovaný spoločnosťou Microsoft na predaj licencií v rámci tohto programu,
ktorého zúčastnená afilácia poverila poskytovaním podpory súvisiacej s touto zmluvou, a to pred
transakciou aj po nej.
„Rezervovaná licencia“ je pre službu on-line, ktorá je v podmienkach používania produktov uvedená ako
oprávnená na aktualizačné objednávky, licenciou, ktorú si zúčastnená afilácia rezervovala ešte pred
používaním a pre ktorú spoločnosť Microsoft sprístupní danú službu on-line na aktiváciu.
„Softvér“ sú licencované kópie softvéru spoločnosti Microsoft uvedeného v podmienkach používania
produktov. Softvér nezahŕňa služby on-line ani výstupy zo služieb, môže však byť súčasťou služby on-line.
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„Práva na používanie“ sú vo vzťahu k ľubovoľnému licenčnému programu práva na používanie alebo
podmienky používania služby pre každý produkt a verziu, ktoré sú zverejnené pre daný licenčný program
na multilicenčnom webe. Práva na používanie nahrádzajú podmienky akejkoľvek licenčnej zmluvy
koncového používateľa (zobrazenej na obrazovke alebo inak poskytnutej), ktorá sa dodáva s daným
produktom. Práva na používanie softvéru zverejňuje spoločnosť Microsoft v podmienkach používania
produktov. Práva na používanie služieb on-line sú zverejnené v podmienkach používania služieb on-line.

2.

Požiadavky na objednávky.
a. Minimálne požiadavky na objednávky. Podnik zúčastnenej afilácie musí mať aspoň 500
oprávnených používateľov alebo kvalifikovaných zariadení. Úvodná objednávka musí zahŕňať
v jednej skupine produktov aspoň 500 licencií na podnikové produkty alebo podnikové služby
on-line.
(i) Záväzok podniku. Zúčastnená afilácia musí objednať dostatok licencií zo skupiny
produktov pre každý objednaný podnikový produkt, aby sa pokryli všetci oprávnení
používatelia alebo všetky oprávnené zariadenia. Zúčastnená afilácia sa môže rozhodnúť
zahrnúť do skupiny produktov podnikové produkty spolu s podnikovými službami on-line,
pokiaľ všetky oprávnené zariadenia bez licencie používajú výhradne používatelia
s používateľskou licenciou.
(ii) Iba podnikové služby on-line. Ak zúčastnená afilácia neobjedná žiadny podnikový
produkt, stačí, aby si udržiavala aspoň 500 predplatných licencií na podnikové služby online.
b. Dodatočné produkty. Po splnení minimálnych požiadaviek na objednávku uvedených vyššie
môže zúčastnená afilácia objednať dodatočné produkty a služby.
c. Práva na používanie podnikových produktov. Ak sa na novú verziu podnikového produktu
vzťahujú viac obmedzujúce práva na používanie ako na verziu, ktorá bola aktuálna na začiatku
príslušnej úvodnej doby účinnosti alebo doby predĺženia prihlášky, tieto viac obmedzujúce
práva na používanie sa nebudú vzťahovať na používanie tohto produktu zúčastnenou afiláciou
počas danej doby účinnosti.
d. Štát použitia. Vo svojej úvodnej objednávke a v akýchkoľvek ďalších objednávkach musí
zúčastnená afilácia uviesť štáty, v ktorých sa budú licencie používať.
e. Predajcovia. Objednávky sa musia predkladať autorizovanému predajcovi, ktorý ich bude
posielať spoločnosti Microsoft. Predajca a zúčastnená afilácia si stanovia vzájomné ceny
a platobné podmienky a spoločnosť Microsoft vystaví predajcovi faktúru na základe týchto
podmienok. Predajcovia a iné tretie strany nemajú právomoc na to, aby afiláciu spoločnosti
Microsoft, ktorá uzavrie túto prihlášku, viazali akýmikoľvek záväzkami alebo zodpovednosťami,
ani ich na ňu uvalili.
f.

Pridávanie produktov.
(i) Pridávanie nových produktov, ktoré ešte neboli objednané. Nové podnikové produkty
alebo podnikové služby on-line možno pridať kedykoľvek skontaktovaním sa s account
manažérom spoločnosti Microsoft alebo predajcom. Nové dodatočné produkty iné než
služby on-line možno používať v prípade, že sa objednávka predloží v mesiaci, v ktorom sa
produkt prvýkrát použije. V prípade dodatočných produktov, ktoré sú službami on-line, sa
pred prvým použitím požaduje úvodná objednávka danej služby on-line.
(ii) Pridávanie licencií na predtým objednané produkty. Dodatočné licencie na predtým
objednané produkty iné než služby on-line možno pridať kedykoľvek, ale musia byť
súčasťou nasledujúcej aktualizačnej objednávky. Dodatočné licencie na služby on-line je
nutné objednať ešte pred ich používaním, pokiaľ služby on-line nie sú (1) uvedené
v podmienkach používania produktov ako oprávnené na aktualizačnú objednávku alebo
(2) zahrnuté ako súčasť iných licencií.
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g. Požiadavky na aktualizačné objednávky. Zúčastnená afilácia musí predložiť ročnú
aktualizačnú objednávku, ktorá zohľadňuje zmeny oproti úvodnej objednávke alebo poslednej
objednávke. Ak nedošlo k žiadnym zmenám, namiesto aktualizačnej objednávky sa musí
predložiť aktualizačné prehlásenie.
(i) Podnikové produkty. Pre podnikové produkty musí zúčastnená afilácia určiť počet
oprávnených zariadení a oprávnených používateľov (ak objednáva licencie pre
používateľov) v čase predloženia aktualizačnej objednávky a musí objednať dodatočné
licencie pre všetky oprávnené zariadenia a všetkých oprávnených používateľov, pre
ktorých sa zatiaľ nezískali licencie, vrátane všetkých podnikových služieb on-line.
(ii) Dodatočné produkty. Pre dodatočné produkty, ktoré boli predtým objednané na základe
tejto prihlášky, musí zúčastnená afilácia určiť maximálny počet dodatočných produktov
používaných od predloženia úvodnej objednávky, poslednej aktualizačnej objednávky
alebo predchádzajúceho dátumu výročia prihlášky (podľa toho, čo nastane neskôr)
a predložiť aktualizačnú objednávku zohľadňujúcu prípadné zvýšenie.
(iii) Služby on-line. Pre služby on-line, ktoré sú v podmienkach používania produktov
uvedené ako oprávnené na aktualizačnú objednávku, môže zúčastnená afilácia pred ich
používaním predložiť rezervačnú objednávku na dodatočné licencie, pričom platba sa
môže odložiť do nasledujúcej aktualizačnej objednávky. Spoločnosť Microsoft poskytne
zúčastnenej afilácii a jej predajcovi zoznam rezervovaných licencií, ktoré boli objednané,
ale ešte neboli fakturované. Rezervované licencie sa budú fakturovať retroaktívne až do
mesiaca, v ktorom boli objednané.
(iv) Zníženie počtu licencií na predplatné. Ak je to povolené v podmienkach používania
produktov, zúčastnená afilácia môže k dátumu výročia prihlášky znížiť počet predplatných
licencií na potenciálnom základe, a to nasledovne:
1) V prípade predplatných licencií zakúpených v rámci celopodnikového nákupu možno
počet licencií znížiť, ak celkový počet licencií a krytí Software Assurance pre príslušnú
skupinu dosahuje alebo prekračuje počet oprávnených zariadení alebo oprávnených
používateľov (pri objednávaní licencií pre používateľov) uvedený vo formulári na výber
produktov, ktorý zahŕňa všetky dodatočné oprávnené zariadenia a všetkých
dodatočných oprávnených používateľov pridaných vo všetkých predchádzajúcich
aktualizačných objednávkach. Do tohto celkového počtu sa nezapočítavajú licencie na
prestúpenie na vyššiu edíciu ani dodatočné predplatné licencie.
2) V prípade podnikových služieb on-line v danej skupine produktov, ktoré nie sú
súčasťou celopodnikového nákupu, možno počet licencií znížiť za predpokladu, že
zostanú splnené minimálne požiadavky na úvodnú objednávku.
3) V prípade dodatočných produktov dostupných ako licencie na predplatné môže
zúčastnená afilácia znížiť počet licencií. Ak sa počet licencií zníži na nulu, používanie
príslušnej licencie na predplatné zúčastnenou afiláciou sa zruší.
Faktúry sa upravia tak, aby odrážali zníženie počtu licencií na predplatné k dátumu výročia
prihlášky pri aktualizačnej objednávke a s účinnosťou od tohto dátumu.
(v) Aktualizačné prehlásenie. Namiesto aktualizačnej objednávky je nutné predložiť
aktualizačné prehlásenie, ak sa v podniku zúčastnenej afilácie od úvodnej objednávky
alebo poslednej aktualizačnej objednávky: (1) nezmenil počet oprávnených zariadení
a oprávnených používateľov s licenciami na podnikové produkty alebo podnikové služby
on-line a (2) nezvýšilo používanie dodatočných produktov. Toto aktualizačné prehlásenie
musí podpísať autorizovaný zástupca zúčastnenej afilácie.
(vi) Obdobie aktualizačnej objednávky. Aktualizačná objednávka alebo aktualizačné
prehlásenie sa musí doručiť spoločnosti Microsoft 60 až 30 dní pred dátumom výročia
každej prihlášky. Aktualizačná objednávka alebo aktualizačné prehlásenie na tretí rok sa
musí predložiť do 30 dní pred dátumom uplynutia doby účinnosti a počas tohto 30-dňového
obdobia sa nebudú akceptovať žiadne rezervácie licencií. Zúčastnená afilácia môže
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aktualizačné objednávky predkladať aj častejšie, aby zahŕňali nárast v používaní
produktov. Výročnú aktualizačnú objednávku alebo aktualizačné prehlásenie však aj
napriek tomu musí predložiť počas obdobia výročnej objednávky.
(vii)Oneskorená aktualizačná objednávka. Ak sa aktualizačná objednávka alebo
aktualizačné prehlásenie nedoručí v stanovenom termíne, spoločnosť Microsoft vystaví
predajcovi faktúru na všetky predtým nefakturované rezervované licencie a zníženia počtu
predplatných licencií možno nahlásiť až k nasledujúcemu dátumu výročia prihlášky (alebo
pri predĺžení prihlášky, podľa daného prípadu).
h. Licencie na prestup. V prípade licencií spôsobilých na prestup na základe tejto prihlášky
môže zúčastnená afilácia prestúpiť na vyššiu edíciu alebo balík nasledujúcim spôsobom:
(i) V prípade licencií na prestup zahrnutých do úvodnej objednávky môže zúčastnená afilácia
predkladať objednávky v súlade s aktualizačným postupom.
(ii) Ak licencie na prestup nie sú zahrnuté do úvodnej objednávky, zúčastnená afilácia môže
prestúpiť najprv v súlade s postupom uvedeným v článku „Pridávanie nových produktov,
ktoré ešte neboli objednané“ a pre ďalšie licencie na prestup v súlade s postupom
týkajúcim sa aktualizačných objednávok.

3.

i.

Administratívne chyby. Spoločnosť Microsoft môže opraviť administratívne chyby v tejto
prihláške a akýchkoľvek dokumentoch predložených na základe tejto prihlášky tak, že to
zúčastnenej afilácii oznámi e-mailom a primerane jej umožní, aby mohla proti oprave namietať.
Administratívne chyby zahŕňajú nepodstatné chyby, neúmyselne pridané a vynechané časti.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dôležité podmienky týkajúce sa napríklad identity,
množstva alebo ceny objednaného produktu.

j.

Overovanie dodržovania zmluvy. Spoločnosť Microsoft môže na základe vlastného
rozhodnutia a na vlastné náklady overovať dodržovanie tejto prihlášky tak, ako je to stanovené
v rámcovej zmluve.

Ceny.
a. Cenové hladiny. Každý produkt je zaradený do niektorej zo skupín produktov, ktoré sú
uvedené v podmienkach používania produktov. Cenové hladiny (A, B, C alebo D) sú pre každú
skupinu stanovené samostatne. Cenové hladiny pre príslušné skupiny produktov sú stanovené
vo formulári na výber produktov.
b. Stanovenie cien. Ceny zúčastnenej afilácie pre jednotlivé produkty alebo služby stanoví jej
predajca. S výnimkou služieb on-line, ktoré sú uvedené v podmienkach používania produktov
a na ktoré sa nevzťahujú fixné ceny, sú ceny spoločnosti Microsoft pre predajcov za jednotlivé
objednané produkty alebo služby nemenné počas celej úvodnej doby účinnosti prihlášky alebo
jej predĺženia za predpokladu, že počas celej doby účinnosti má zúčastnená afilácia nárok na
tú istú cenovú hladinu. Cenové hladiny a ceny spoločnosti Microsoft pre predajcu sa stanovia
znova na začiatku doby predĺženia. Ak je zúčastnená afilácia počas príslušnej úvodnej doby
účinnosti alebo doby predĺženia oprávnená využívať inú cenovú hladinu, spoločnosť Microsoft
môže na základe svojho vlastného uváženia stanoviť na základe žiadosti zúčastnenej afilácie
alebo svojej vlastnej iniciatívy novú cenovú hladinu pre budúce nové objednávky. Akékoľvek
zmeny budú založené na pravidlách pre cenové hladiny uvedené vo formulári na výber
produktu.

4.

Platobné podmienky.

Za úvodnú objednávku alebo objednávku na predĺženie môže zúčastnená afilácia zaplatiť vopred alebo
rozložiť svoje platby počas doby účinnosti príslušnej prihlášky. Ak sa zvolí platba vopred, spoločnosť
Microsoft po schválení tejto prihlášky vystaví predajcovi zúčastnenej afilácie faktúru na celú sumu. Ak sa
rozhodne rozložiť platby a pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Microsoft vystaví faktúru predajcovi

EA2016Enr(Ind)(EU-EFTA)(SLK)(July2016)

Page 5 of 10
Document X20-10490

zúčastnenej afilácie na tri rovnaké ročné splátky. Faktúra na prvú splátku sa vystaví po schválení tejto
prihlášky spoločnosťou Microsoft a na zostávajúce splátky sa vystavia faktúry k jednotlivým dňom výročia
prihlášky. Následné objednávky sa fakturujú po ich prijatí a zúčastnená afilácia sa môže rozhodnúť, že za
služby on-line bude platiť ročne alebo vopred a za všetky ostatné licencie vopred.

5.

Koniec doby účinnosti a vypovedanie prihlášky.
a. Všeobecné. V deň uplynutia doby účinnosti musí zúčastnená afilácia okamžite objednať
a zaplatiť za licencie na produkty, ktoré používala, ale pre ktoré dovtedy nepredložila
objednávku, okrem prípadov uvedených v tejto prihláške.
b. Možnosť predĺženia. Zúčastnená afilácia môže predĺžiť používanie produktov a služieb
k dátumu uplynutia úvodnej doby účinnosti, a to predĺžením tejto prihlášky o jedno ďalšie
obdobie trvajúce 36 mesiacov alebo podpísaním novej prihlášky. Formulár na predĺženie,
formulár na výber produktov a objednávka na predĺženie sa musia doručiť spoločnosti
Microsoft najneskôr k dátumu uplynutia doby účinnosti. Spoločnosť Microsoft bezdôvodne
neodoprie žiadne predĺženie. Spoločnosť Microsoft môže zmeniť tento program, čo môže mať
za následok, že pri predĺžení bude musieť zákazník a jeho zúčastnené afilácie uzatvoriť nové
zmluvy a prihlášky.
c. Ak sa zúčastnená afilácia rozhodne pre nepredĺženie.
(i) Software Assurance. Ak sa zúčastnená afilácia rozhodne nepredĺžiť krytie Software
Assurance pre niektorý produkt na základe svojej prihlášky a neskôr bude chcieť objednať
krytie Software Assurance, bude musieť najprv získať novú licenciu s krytím Software
Assurance.
(ii) Služby on-line spôsobilé k predĺženej dobe účinnosti. Pre služby on-line, ktoré sú
v podmienkach používania produktov uvedené ako oprávnené na predĺženú dobu
účinnosti, sú na konci úvodnej doby účinnosti alebo doby predĺženia prihlášky k dispozícii
nasledujúce možnosti.
1) Predĺžená doba účinnosti. Ak zúčastnená afilácia nevykoná predĺženie pred
dátumom uplynutia doby účinnosti, prístup k službám on-line bude automaticky
pokračovať na mesačnom základe v súlade s podmienkami prihlášky (ďalej len
„predĺžená doba účinnosti“) po dobu najviac jedného roka, pokiaľ nie je stanovené
v podmienkach používania produktov, že bude pokračovať až do zrušenia. Počas
prvých dvanástich mesiacov predĺženej doby účinnosti sa budú služby on-line
fakturovať mesačne za aktuálne zverejnenú cenu pre cenovú hladinu zúčastnenej
afilácie k dátumu uplynutia doby účinnosti plus administratívny poplatok vo výške 3 %.
Od prvého dňa trinásteho mesiaca predĺženej doby účinnosti sa služby on-line, ktoré
pokračujú až do zrušenia, budú fakturovať za aktuálne zverejnenú cenu pre cenovú
hladinu A plus administratívny poplatok vo výške 3 %. Ak zúčastnená afilácia
nepožaduje predĺženú dobu účinnosti, najmenej 30 dní pred dátumom uplynutia doby
účinnosti musí predložiť spoločnosti Microsoft príslušnú žiadosť.
2) Zrušenie počas predĺženej doby účinnosti. Zúčastnená afilácia smie vypovedať
predĺženú dobu účinnosti kedykoľvek počas jej prvého roka tak, že spoločnosti
Microsoft predloží oznámenie o zrušení každej jednotlivej služby on-line. Následne
smie ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať predĺženú dobu účinnosti tak, že poskytne
druhej zmluvnej strane oznámenie o zrušení každej jednotlivej služby on-line. Zrušenie
nadobudne účinnosť na konci mesiaca nasledujúceho po 30 dňoch odo dňa, keď
spoločnosť Microsoft prijala toto oznámenie alebo ho vydala.
(iii) Licencie na predplatné a služby on-line bez predĺženej doby účinnosti. Ak sa
zúčastnená afilácia rozhodne pre nepredĺženie, licencie sa zrušia a ich platnosť skončí
k dátumu uplynutia doby účinnosti. Akékoľvek súvisiace médiá sa musia odinštalovať
a zničiť a podnik zúčastnenej afilácie musí ukončiť ich používanie. Spoločnosť Microsoft
môže požadovať písomné potvrdenie na overenie dodržania tohto ustanovenia.
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d. Vypovedanie s uvedením dôvodu. Vypovedanie tejto prihlášky s uvedením dôvodu bude
podliehať článku zmluvy „Vypovedanie s uvedením dôvodu“.
e. Predčasné skončenie účinnosti. Ak zúčastnená afilácia vypovie svoju prihlášku v dôsledku
jej porušenia spoločnosťou Microsoft alebo ak spoločnosť Microsoft vypovie túto prihlášku,
pretože zúčastnená afilácia prestala byť afiláciou zákazníka, potom bude mať zúčastnená
afilácia nasledujúce možnosti týkajúce sa licencií s výnimkou licencií na predplatné:
(i) môže okamžite splatiť celú zostávajúcu dlžnú sumu vrátane všetkých splátok, pričom
v takom prípade nadobudne zúčastnená afilácia trvalé práva na všetky objednané licencie
(na najnovšiu verziu produktov objednaných v rámci krytia Software Assurance počas
úvodnej alebo predĺženej doby účinnosti), alebo
(ii) môže zaplatiť iba dlžné sumy splatné k dátumu ukončenia účinnosti a v takom prípade
zúčastnená afilácia nadobudne trvalé licencie (na najnovšiu verziu produktov objednaných
v rámci krytia Software Assurance v úvodnej dobe účinnosti alebo v dobe predĺženia) na
(1) všetky kópie produktov, za ktoré bola uhradená plná cena, a (2) pomerný počet kópií
produktov, ktoré objednala a zaplatila.
V prípade predplatných licencií platí, že ak spoločnosť Microsoft poruší svoje záväzky alebo
vypovie službu on-line z regulačných dôvodov, poskytne predajcovi kredit za sumu zaplatenú
vopred za obdobie po vypovedaní.
f.

Prevod softvéru. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam týkajúcim sa prevodu licencií platí, že ak
sa vyčerpá právo na distribúciu, žiadne ustanovenie tejto prihlášky nezakazuje prevod softvéru
v rozsahu povolenom platnými zákonmi.
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Podrobnosti o prihláške
1.

Podnik zúčastnenej afilácie
a. Uveďte afilácie, ktoré sú zahrnuté v podniku (povinný údaj). Afilácie musia byť samostatnými
právnickými osobami, nie oddeleniami, divíziami ani obchodnými jednotkami.
V tejto časti začiarknite iba jedno políčko. Ak nie sú označené žiadne políčka, spoločnosť
Microsoft bude predpokladať, že podnik zahŕňa iba zúčastnenú afiláciu. Ak budú označené
viaceré políčka, spoločnosť Microsoft bude predpokladať, že podnik zahŕňa najväčší počet
afilácií.
Iba zúčastnená afilácia
Zúčastnená afilácia a všetky afilácie
Zúčastnená afilácia a nasledujúce afilácie (ak do podniku nechcete zahrnúť všetky afilácie,
uveďte iba príslušné afilácie, ktoré chcete zahrnúť):

Zúčastnená afilácia a všetky afilácie s výnimkou nasledujúcich afilácií:

b. Uveďte, či bude podnik zúčastnenej afilácie zahŕňať všetky nové afilácie získané po dátume
účinnosti tejto prihlášky: <Vyberte jednu z možností>

2.

Kontaktné údaje.

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu údajov uvedených na
týchto stranách s kontaktnými údajmi. Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené.
Poskytnutím kontaktných údajov zúčastnená afilácia súhlasí s ich využitím na účely správy tejto Prihlášky
spoločnosťou Microsoft, jej afiláciami a inými stranami, ktoré pomáhajú so správou tejto Prihlášky. Osobné
údaje poskytnuté v súvislosti s touto prihláškou sa budú používať a chrániť v súlade s prehlásením
o ochrane osobných údajov dostupným na adrese https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.
a. Základná kontaktná osoba. Táto kontaktná osoba je základnou kontaktnou osobou v rámci
podniku zúčastnenej afilácie pre túto prihlášku. Táto kontaktná osoba bude tiež správcom online pre Centrum služieb pre multilicencie a bude môcť iným osobám poskytovať prístup online. Ak na konkrétne účely nie sú uvedené osobitné kontaktné osoby, základná kontaktná
osoba bude predvolenou kontaktnou osobou na všetky účely.
Obchodné meno alebo názov subjektu (musí to byť právnická osoba)*
Kontaktná osoba: Meno*
Priezvisko*
E-mailová adresa kontaktnej osoby*
Ulica*
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Mesto*
PSČ*
Krajina*
Telefón
Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené
b. Kontaktná osoba pre zasielanie oznámení a správca on-line. Táto kontaktná osoba (1)
dostáva oznámenia týkajúce sa zmluvy, (2) je správcom on-line pre Centrum služieb pre
multilicencie a môže udeľovať iným osobám prístup on-line a (3) má oprávnenie objednávať
rezervované licencie na oprávnené služby on-line vrátane pridávania alebo zmeny priradenia
licencií a prestupov na vyššiu edíciu pred aktualizačnou objednávkou.
Zhoduje sa so základnou kontaktnou osobou (ak nižšie nie sú uvedené žiadne informácie,
je to predvolená možnosť, aj keď nie je začiarknuté toto políčko)
Kontaktná osoba: Meno*
Priezvisko*
E-mailová adresa kontaktnej osoby*
Ulica*
Mesto*
PSČ*
Krajina*
Telefón
Voľba jazyka. Vyberte jazyk pre oznámenia. Slovenský
Táto kontaktná osoba je treťou stranou (nie je zúčastnenou afiláciou). Upozornenie. Tejto
kontaktnej osobe budú zasielané osobné údaje o zákazníkovi a jeho afiláciách.
Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené
c. Manažér pre služby on-line. Táto kontaktná osoba má oprávnenie (1) spravovať služby online objednané na základe prihlášky a (2) rezervovať licencie na oprávnené služby on-line
vrátane pridávania alebo zmeny priradenia licencií a prestupov na vyššiu edíciu pred
aktualizačnou objednávkou.
Zhoduje sa s kontaktnou osobou pre zasielanie oznámení a správcom on-line (ak nižšie
nie sú uvedené žiadne informácie, je to predvolená možnosť, aj keď nie je začiarknuté toto
políčko)
Kontaktná osoba: Meno*
Priezvisko*
E-mailová adresa kontaktnej osoby*
Telefón
Táto kontaktná osoba je z organizácie tretej strany (nie z organizácie subjektu).
Upozornenie. Tejto kontaktnej osobe budú zasielané osobné údaje o subjekte.
Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené
d. Údaje o predajcovi. Kontaktná osoba predajcu pre túto prihlášku je:
Verejné zákaznícke číslo predajcu („PCN“)
Obchodné meno alebo názov spoločnosti predajcu*
Ulica (poštové priečinky sa neakceptujú)*
Mesto*
PSČ*
Krajina*
Kontaktná osoba: Meno*
Priezvisko*
Telefón
E-mailová adresa kontaktnej osoby*
Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené
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Podpisom nižšie predajca uvedený vyššie potvrdzuje, že všetky informácie uvedené v tejto
prihláške sú správne.
Podpis*
Meno a priezvisko (tlačeným)*
Titul (tlačeným)*
Dátum*
Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené
Zmena predajcu. Ak sa spoločnosť Microsoft alebo predajca rozhodnú ukončiť vzájomnú
obchodnú spoluprácu, zúčastnená afilácia si musí vybrať iného predajcu. Ak sa zúčastnená
afilácia alebo predajca rozhodne ukončiť vzájomný vzťah, iniciatívna zmluvná strana to musí
oznámiť spoločnosti Microsoft a druhej zmluvnej strane vo formulári poskytnutom
spoločnosťou Microsoft najmenej 90 dní pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny.
e. Ak zúčastnená afilácia vyžaduje stanoviť samostatnú kontaktnú osobu pre ktorúkoľvek
z nasledujúcich položiek, priložte formulár s doplnkovými kontaktnými údajmi. Inak zostáva
kontaktnou osobou pre zasielanie oznámení a so správcom on-line predvolená osoba.
(i) Kontaktná osoba pre ďalšie oznámenia
(ii) Manažér pre krytie Software Assurance
(iii) Manažér pre záležitosti týkajúce sa predplatného
(iv) Kontaktná osoba pre manažéra služieb zákazníkom (CSM)

3.

Výber financovania.

Je nákup v rámci tejto prihlášky financovaný prostredníctvom finančných služieb spoločnosti Microsoft?
Nie.
Áno
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