Formulár s podpisom pre program
Číslo zmluvy MBA/MBSA

UM002887

Číslo zmluvy

99E60017

SGN-

1-1AUNQQZ

Poznámka. Uveďte príslušné aktívne čísla priradené
dokumentom nižšie. Spoločnosť Microsoft vyžaduje,
aby tu bolo uvedené aktívne priradené číslo alebo aby
bolo uvedené v zozname nižšie ako nové.

Na účely tohto formulára môže termín „zákazník” znamenať podpisujúci subjekt, zúčastnenú afiláciu,
vládneho partnera, inštitúciu alebo inú stranu uzatvárajúcu multilicenčnú zmluvu na program.

Tento formulár s podpisom a všetky zmluvné dokumenty uvedené v nasledujúcej tabuľke sa
uzatvárajú medzi zákazníkom a afiláciou spoločnosti Microsoft, ktorá ich podpisuje, od dátumu
účinnosti uvedeného nižšie.

Zmluvný dokument
<Vyberte zmluvu>
<Vyberte zmluvu>
<Vyberte zmluvu>
<Vyberte zmluvu>
<Vyberte zmluvu>
<Vyberte prihlášku alebo formulár registrácie afil
<Vyberte prihlášku alebo formulár registrácie afilácie>
<Vyberte prihlášku alebo formulár registrácie afilácie>
<Vyberte prihlášku alebo formulár registrácie afilácie>
EARenewalForm
Grace Period R
OnlineSvcs(SuppTsandCs)
2009 Enrollment Amendment
Mid-term Cancelation
Qualified Desktops Reduction
Ramped Payments

Číslo alebo kód

X20-02083
B14 1-1AUNQQZ
X20-02003
M78 1-1AUNQQZ
CTM1 1-1AUNQQZ
CTM2 1-1AUNQQZ
CTM3 1-1AUNQQZ

Svojimi podpismi nižšie zákazník a afilácia spoločnosti Microsoft súhlasia, že (1) dostali, prečítali si
a rozumejú zmluvným dokumentom uvedeným vyššie vrátane akýchkoľvek webových stránok alebo
dokumentov zahrnutých odkazom a akýmkoľvek dodatkom týchto dokumentov a (2) súhlasia s tým,
že budú viazaní podmienkami všetkých týchto dokumentov.
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Zákazník

Afilácia spoločnosti Microsoft

Obchodné meno alebo názov (právnickej
osoby)* Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Microsoft Ireland Operations Limited
Podpis

Podpis*
Meno a priezvisko (tlačeným)* Ing. Peter
Kažimír

Meno a priezvisko (tlačeným) Fanni Kordas
Titul (tlačeným)

Titul (tlačeným)* minister financií SR

Dátum podpisu

Dátum podpisu* 29.5.2012

(dátum podpisu afiláciou spoločnosti Microsoft)

Daňové identifikačné číslo

Dátum účinnosti

8.6.2012

(môže sa odlišovať od dátumu podpisu spoločnosťou Microsoft)

1.1.2012
Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené

Voliteľný 2. podpis zákazníka alebo podpis sprostredkovateľa (ak existuje)

Sprostredkovateľ

Zákazník
Obchodné meno alebo názov (právnickej
osoby)*

Obchodné meno alebo názov (právnickej
osoby)*

Podpis*

Podpis*

Meno a priezvisko (tlačeným)*
Titul (tlačeným)*
Dátum podpisu*

Meno a priezvisko (tlačeným)*
Titul (tlačeným)*
Dátum podpisu*

Ak zákazník vyžaduje fyzické médiá, dodatočné kontakty alebo nahlásil viaceré predchádzajúce
prihlášky, priložte príslušné formuláre k tomuto formuláru s podpisom. Ak nebude priložený formulár
s požiadavkou médií, nebudú zaslané žiadne fyzické médiá.
Po podpise tohto formulára zákazníkom ho odošlite spoločne so zmluvnými dokumentmi
partnerskému kanálu zákazníka alebo account manažérovi spoločnosti Microsoft, ktorý ich musí
odoslať na nasledujúcu adresu. Keď bude formulár s podpisom v úplnosti spracovaný spoločnosťou
Microsoft, zákazník dostane kópiu ako potvrdenie.

Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B
Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, Írsko
Attention: EOC Program Operations Dept.
Pripravil(-a): Juraj Molnár
jurajm@bsp.sk
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Formulár na predĺženie prihlášky Enterprise
IT na odsúhlasenie kreditu

Číslo prihlášky
Vyplní predajca alebo softvérový
poradca

8173727

Vyplní predajca, softvérový
poradca alebo afilácia spoločnosti
Microsoft

Tento formulár spolu s objednávkou subjektu vráťte afilácii spoločnosti Microsoft uvedenej vo
formulári s podpisom. Tento formulár musí byť priložený k formuláru s podpisom, aby bol
platný.
Na účely tohto formulára môže termín „subjekt” znamenať podpisujúci subjekt, zákazníka,
zúčastnenú afiláciu, vládneho partnera, inštitúciu alebo inú stranu uzatvárajúcu multilicenčnú
zmluvu na program.

Tento formulár použite na predĺženie prihlášky uvedenej vyššie. Ak sa tento formulár nepredloží alebo
ak sa najneskôr v deň, keď uplynie účinnosť prihlášky uvedenej vyššie, podpíše nová prihláška,
účinnosť prihlášky uplynie v deň pôvodného uplynutia účinnosti.
Vyberte predĺženie prihlášky subjektom:
36 mesiacov
Predĺženie sa na strane subjektu dokončí, keď vráti tento formulár a predloží platné objednávky
produktov alebo služieb. Predajca alebo softvérový poradca je určený na pomoc subjektu pri vypĺňaní
jeho objednávky.
Subjekt predĺžením súhlasí, že sa dátum uplynutia prihlášky zmení podľa dátumu uvedeného v tomto
formulári. Doba predĺženia začne dňom nasledujúcim po uplynutí predchádzajúcej doby účinnosti.
Uplatnia sa všetky ďalšie podmienky a požiadavky prihlášky.
Pre prihlášky v USA a Kanade: Pomocou tohto predĺženia nemožno zmeniť status pre daň z obratu,
spotrebnú daň alebo oblastnú daň z obratu uvedený v úvodnej prihláške na status oslobodenia od
dane. Spoločnosť Microsoft neprijme spolu s týmto formulárom na predĺženie potvrdenie o oslobodení
od dane z obratu, spotrebnej dane alebo oblastnej dane z obratu. Ak sa objednávka na predĺženie
financuje prostredníctvom finančných služieb spoločnosti Microsoft a subjekt sa rozhodne neuhradiť
súvisiace dane, musí tieto dane zaplatiť priamo spoločnosti Microsoft Licensing, GP.
Toto políčko začiarknite v prípade, že sa objednávka na predĺženie bude financovať
prostredníctvom finančných služieb spoločnosti Microsoft.
Pripomenutie: Konečná aktualizačná objednávka alebo konečné aktualizačné prehlásenie sa
vyžaduje najneskôr v deň uplynutia úvodnej doby účinnosti a pred predĺžením. Ak spoločnosť
Microsoft nedostane konečnú aktualizačnú objednávku alebo konečné aktualizačné prehlásenie,
predĺženie sa neprijme. Spolu s týmto formulárom na predĺženie predložte aj objednávku na
predĺženie.
Súhlas predajcu alebo softvérového poradcu:
Meno predajcu alebo softvérového poradcu BSP Softwaredistribution a.s.
Meno a priezvisko (tlačeným) Ing. Peter Amzler
Titul (tlačeným) obchodný riaditeľ
Dátum 29.5.2012
Podpis predajcu alebo softvérového poradcu
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Prihláška Enterprise
Identifikátor dodatku: B14
1-1AUNQQZ

Prihláška sa týmto dopĺňa pridaním nasledujúcich odsekov:
Bez ohľadu na akékoľvek odlišné ustanovenie v zmluve Enterprise môže zákazník predložiť
objednávku na predĺženie najneskôr 150 dní po dátume uplynutia účinnosti prihlášky alebo
autorizácie č. 8173727, pokiaľ účinnosť zákazníkovej objednávky na predĺženie začína dňom
nasledujúcim po uplynutí predchádzajúcej doby účinnosti.
Ak tento dodatok chýba alebo ak objednávka na predĺženie nebola predložená načas, zákazník
stráca možnosť predĺžiť účinnosť krytia Software Assurance a môže to mať vplyv aj na ponuky
predplatného vrátane akýchkoľvek služieb online, dodávok a výhod Software Assurance.

Tento dodatok musí byť priloţený k formuláru s podpisom, aby bol platný.
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Dodatočné podmienky a požiadavky pre služby on-line
Číslo prihlášky

8173727

Tento dokument je platný, len ak je pripojený k formuláru
s podpisom.
Ak má zákazník rámcovú zmluvu verzie 2009 alebo staršej a zúčastnená afilácia objednáva služby
on-line, tieto dodatočné podmienky a požiadavky pre služby on-line (ďalej „dodatočné podmienky“)
aktualizujú podmienky prihlášky Enterprise uvedenej vyššie (ďalej „zmluva“).

1.

Definície

Výrazy použité, ale nedefinované v tomto dokumente budú mať významy podľa rámcovej zmluvy
alebo zmluvy. Nasledujúce definície nahrádzajú definície uvedené v zmluve:
„Údaje zákazníka” sú všetky údaje vrátane všetkých textových, zvukových alebo obrazových súborov,
ktoré zákazník poskytuje spoločnosti Microsoft alebo ktoré sa poskytujú v jeho mene prostredníctvom
používania služieb on-line.
„Služby on-line“ sú služby hosťované spoločnosťou Microsoft uvedené v odseku Služby on-line
v zozname produktov.
„Produkt“ zahŕňa všetok softvér, služby on-line a ďalšie webové služby vrátane predbežných verzií
alebo verzií beta, ktoré sú uvedené v zozname produktov.
„Zmluva o úrovni služieb“ je dokument určujúci normy, ktoré spoločnosť Microsoft súhlasila dodržiavať
a prostredníctvom ktorých meria úroveň služieb pre službu on-line.

2.

Obmedzená záruka pre služby on-line

Spoločnosť Microsoft sa zaručuje, že služby on-line budú poskytované v súlade s príslušnou zmluvou
o úrovni služieb. Táto obmedzená záruka platí počas používania služieb on-line zákazníkom
a vzťahujú sa na ňu požiadavky na oznamovanie uvedené v príslušnej zmluve o úrovni služieb.
Ak spoločnosť Microsoft nedodrží túto obmedzenú záruku a zákazník to oznámi spoločnosti Microsoft
počas záručnej lehoty, potom spoločnosť Microsoft poskytne náhrady uvedené v zmluve o úrovni
služieb týkajúcej sa ovplyvnenej služby on-line. Toto sú jediné zákazníkove náhrady za porušenie
obmedzenej záruky, okrem prípadov, keď príslušné zákony vyžadujú poskytnutie ďalších náhrad.
Na túto obmedzenú záruku sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:
a. akékoľvek implicitné záruky alebo podmienky, ktoré v zmysle zákona nemožno odoprieť,
trvajú jeden rok od začatia účinnosti obmedzenej záruky,
b. obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené nehodami, zneužitím alebo
používaním spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto zmluvou alebo právami na
používanie produktov, alebo vzniknuté následkom udalostí, ktoré nemôže mať spoločnosť
Microsoft v primeranej miere pod kontrolou,
c. obmedzená záruka sa nevzťahuje na súčasti produktov, ktoré smie zákazník ďalej
distribuovať,
d. obmedzená záruka sa nevzťahuje na bezplatné, skúšobné ani predbežné produkty ani
na produkty verzie beta a
e. obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy zapríčinené nedodržaním minimálnych
systémových požiadaviek.
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OKREM TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŢIADNE
ĎALŠIE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT
ODOPIERA VŠETKY IMPLICITNÉ VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY VRÁTANE
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, USPOKOJIVEJ
KVALITY, TITULU ALEBO NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. TIETO ODOPRETIA BUDÚ PLATIŤ
OKREM PRÍPADOV, KEĎ ICH NEDOVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.

3.

Súhlas zákazníka s ochranou

Zákazník bude spoločnosť Microsoft chrániť pred všetkými nárokmi inej tretej strany,
a. ak akékoľvek údaje zákazníka alebo softvér od inej spoločnosti ako od spoločnosti
Microsoft hosťovaný spoločnosťou Microsoft v mene zákazníka porušuje patent, autorské
práva alebo ochrannú známku tretej strany alebo zámerne, nezákonne využíva jej
obchodné tajomstvo alebo
b. ktoré vyplývajú z porušenia podmienok tejto zmluvy zákazníkom alebo jeho koncovým
používateľom.
Zákazník musí uhradiť sumu každého nepriaznivého výsledného súdneho rozhodnutia (alebo dohody,
s ktorou zákazník súhlasí). Tento článok poskytuje spoločnosti Microsoft výlučnú náhradu
za tieto nároky.
Spoločnosť Microsoft musí zákazníkovi bezodkladne písomne oznámiť príslušný nárok, na ktorý
sa vzťahuje tento článok. Spoločnosť Microsoft musí (1) zákazníkovi prenechať výhradnú kontrolu
nad obhajobou alebo dohodou týkajúcou sa takéhoto nároku a (2) poskytnúť primeranú súčinnosť pri
obhajobe proti nároku. Zákazník v primeranej miere odškodní spoločnosť Microsoft za hotovostné
náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní pomoci.

4.

Obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi je zodpovednosť každej zmluvnej strany, jej afilácií
a dodávateľov na základe tejto zmluvy obmedzená na priame škody až do sumy, ktorú zákazník
musel zaplatiť za službu on-line, ktorá zapríčinila vznik tejto zodpovednosti počas predchádzajúcich
12 mesiacov. V prípade bezplatne poskytovaných služieb on-line alebo kódu, ktorý je zákazník
oprávnený ďalej distribuovať tretím stranám bez samostatnej úhrady v prospech spoločnosti Microsoft,
nepresiahne zodpovednosť spoločnosti Microsoft za škodu sumu 5 000 USD. Tieto obmedzenia platia
bez ohľadu na to, či zodpovednosť za škodu vyplýva z porušenia zmluvy, porušenia práva (vrátane
nedbalosti), objektívnej zodpovednosti, porušenia záruk alebo akéhokoľvek iného právneho základu.
Tieto peňažné obmedzenia sa však nebudú vzťahovať na:
a. záväzky spoločnosti Microsoft uvedené v článku „Ochrana pred nárokmi v prípade
porušenia cudzích práv, zneužitia a nárokmi tretích strán“ rámcových podmienok ani
záväzky zákazníka uvedené v článku „Súhlas zákazníka s ochranou“ týchto dodatočných
podmienok,
b. zodpovednosť za škody v dôsledku hrubej nedbalosti alebo úmyselného pochybenia
ktorejkoľvek zmluvnej strany, jej zamestnancov alebo zástupcov a stanoveného súdom
formou právoplatného rozsudku (za predpokladu, že v jurisdikciách, ktoré neuznávajú
právny rozdiel medzi „hrubou nedbalosťou“ a „nedbalosťou“, bude termín „hrubá
nedbalosť“, ako je použitý v tomto oddiele, znamenať „vedomú nedbalosť“),
c. zodpovednosť, ktorá vznikla akýmkoľvek porušením záväzkov ktorejkoľvek zmluvnej
strany uvedených v článku „Dôvernosť“ rámcových podmienok, s tou výnimkou, že
zodpovednosť spoločnosti Microsoft v súvislosti s údajmi zákazníka bude vo všetkých
prípadoch obmedzená do výšky sumy zaplatenej zákazníkom za službu on-line, ktorá
zapríčinila vznik tejto zodpovednosti počas predchádzajúcich 12 mesiacov,
d. zodpovednosť za ublíženie na zdraví alebo smrť zapríčinené nedbalosťou zmluvnej
strany, jej zamestnancov alebo zástupcov, prípadne na zodpovednosť za úmyselné
uvedenie do omylu, a
e. porušenie práv duševného
zmluvnou stranou.
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V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI BEZ OHĽADU NA PRÁVNY ZÁKLAD
PRÍSLUŠNÉHO NÁROKU ŢIADNA ZO ZMLUVNÝCH STRÁN ANI ŢIADNA Z JEJ AFILÁCIÍ
ALEBO DODÁVATEĽOV NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŢIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ,
ŠPECIÁLNE ANI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA ŠKODY Z UŠLÉHO ZISKU ALEBO PRÍJMOV,
PRERUŠENIA PODNIKANIA ALEBO STRATY OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ VZNIKNUTÉ
V SPOJITOSTI S TOUTO ZMLUVOU, A TO DOKONCA ANI VTEDY, AK BOLA ZMLUVNÁ
STRANA UPOZORNENÁ NA MOŢNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO AK BOLA TAKÁTO
MOŢNOSŤ PRIMERANE PREDVÍDATEĽNÁ. TOTO VYLÚČENIE SA VŠAK NEVZŤAHUJE NA
ZODPOVEDNOSŤ ŢIADNEJ ZO ZMLUVNÝCH STRÁN VOČI DRUHEJ STRANE ZA PORUŠENIE
JEJ ZÁVÄZKOV DÔVERNOSTI (S VÝNIMKOU ROZSAHU, V AKOM SA TAKÉTO PORUŠENIE
TÝKA ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA), PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA DRUHEJ ZMLUVNEJ
STRANY, PRÍPADNE ZÁVÄZKOV SPOLOČNOSTI MICROSOFT UVEDENÝCH V ČLÁNKU
RÁMCOVÝCH PODMIENOK „OCHRANA PRED NÁROKMI V PRÍPADE PORUŠENIA CUDZÍCH
PRÁV, ZNEUŢITIA A NÁROKMI TRETÍCH STRÁN“ ALEBO ZÁVÄZKOV ZÁKAZNÍKA
UVEDENÝCH V ČLÁNKU „SÚHLAS ZÁKAZNÍKA S OCHRANOU“ TÝCHTO DODATOČNÝCH
PODMIENOK.

5.

Obmedzenie licencie open-source

Licenčné podmienky určitých tretích strán vyžadujú, aby bol počítačový kód všeobecne (1) zverejnený
vo forme zdrojového kódu tretím stranám, (2) licencovaný tretím stranám na účely vývoja odvodených
diel alebo (3) ďalej bezplatne distribuovateľný tretím stranám (súhrnne „podmienky licencie opensource“). Žiadna zo zmluvných strán nesmie používať, zahŕňať, upravovať, distribuovať,
sprístupňovať počítačový kód druhej zmluvnej strany ani ho kombinovať s akýmkoľvek iným
počítačovým kódom alebo duševným vlastníctvom (súhrnne „poskytovať“) spôsobom, ktorý
by spôsobil, že by počítačový kód druhej zmluvnej strany podliehal podmienkam licencie open-source.
Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za zákazníkovo odovzdávanie, používanie ani
distribúciu kódu zákazníka zo služieb on-line. Zákazník môže kód odovzdať službe on-line a povoliť
tretím stranám prístup na používanie alebo preberanie kódu zákazníka prostredníctvom služby
on-line za predpokladu, že (1) takéto používanie neobmedzuje licenčná zmluva ani práva
na používanie produktov a (2) akékoľvek podmienky licencie open-source sa vzťahujú výlučne na
zákazníka a jeho odovzdaný kód, nie na kód ani produkty poskytované spoločnosťou Microsoft.
Jednotlivé zmluvné strany sa zaručujú, že s výnimkou ustanovení uvedených vyššie neposkytnú
prostredníctvom služieb on-line druhej zmluvnej strane počítačový kód, ktorý podlieha podmienkam
licencie open-source, ani k takémuto kódu neumožnia prístup tretím stranám prostredníctvom služieb
on-line.

6.

Uplatnenie dodatočných podmienok

Tieto dodatočné podmienky sa vzťahujú len na zakúpenie a používanie služieb on-line zákazníkom.
Na služby (napríklad poradenské alebo profesionálne služby) a produkty iné než služby on-line
sa naďalej vzťahujú podmienky rámcovej zmluvy a zmluvy a akékoľvek podmienky, na ktoré tieto
zmluvy odkazujú. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito dodatočnými podmienkami
a podmienkami a požiadavkami uvedenými v rámcových podmienkach alebo zmluve, ktorý výslovne
neriešia ich podmienky, budú platiť tieto dodatočné podmienky.

OnlineSvcs(SuppTsandCs)(WW)(SLK)(Jul2011)
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Prihláška Enterprise
Identifikátor dodatku: M78
1-1AUNQQZ

Na účely tohto dodatku môže termín „subjekt“ znamenať podpisujúci subjekt, zákazníka, zúčastnenú
afiláciu, vládneho partnera, inštitúciu alebo inú stranu uzatvárajúcu zmluvu v rámci multilicenčného
programu. Bez ohľadu na akékoľvek odlišné alebo doplňujúce ustanovenia akýchkoľvek podmienok
uvedených v prihláške sa prihláška dopĺňa takto:
V bežnej situácii sa od subjektu bude požadovať podpísanie prihlášky verzie 2011. Kvôli pohodliu
subjektu spoločnosť Microsoft súhlasí s tým, že subjekt môže podpísať prihlášku verzie 2009.
Prihláška bude platiť len na jedno obdobie, ktoré nemožno predĺžiť. Pred uplynutím doby účinnosti
prihlášky oznámi spoločnosť Microsoft subjektu možnosti predĺženia účinnosti.

Tento dodatok je platný, len ak je pripojený k formuláru s podpisom.

EnrAmend(WW)ExPRC(SLK)(Jul2011)

2009 Enrollment Amendment
M78

R
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Prihláška Enterprise
Dodatok ID CTM
1-1AUNQQZ

Tento dodatok („Dodatok“) sa uzatvára medzi stranami uvedenými na podpisovom formulári prihlášky
uvedenej vyššie („Prihláška“). Všetky pojmy, ktoré sa v tomto Dodatku používajú, ale ktoré tu nie sú
definované, budú mať rovnaký význam ako v Prihláške. Strany sa dohovorili, že Prihláška sa mení
nasledovne:

Do Prihlášky sa vkladajú nasledujúce ustanovenia „Zrušenie v priebehu doby účinnosti“:
Vypovedanie Prihlášky.
Zákazník môže Prihlášku vypovedať písomnou výpoveďou s
jednomesačnou výpovednou lehotou a s účinnosťou k dátumu po prvom výročí počas predĺženej
doby účinnosti.
Účinky výpovede. Po vypovedaní Prihlášky musí Zákazník objednať Licencie pre všetky kópie
Produktov, ktoré on alebo jeho Afilácie používajú na základe Prihlášky a na ktoré doposiaľ Zákazník
nepredložil objednávku. S výnimkou uvedenou v nasledujúcom odseku sa v prípade výpovede všetky
neuhradené splátky kúpnej ceny všetkých Licencií stávajú s okamžitou účinnosťou splatnými a
Zákazník získa trvalé Licencie až po uhradení všetkých týchto platieb.
Predčasné skončenie účinnosti. Pokiaľ Zákazník vypovie Prihlášku na základe týchto ustanovení,
bude mať nasledujúce možnosti:
a. môže okamžite splatiť celú zvyšnú dlžnú sumu vrátane všetkých splátok. V takom prípade
získa Zákazník trvalé Licencie ku všetkým kópiám Produktov, ktoré si objednal; alebo
b. môže zaplatiť len dlžné sumy splatné k dátumu skončenia účinnosti a v tom prípade
Zákazník získa trvalé Licencie (1) ku všetkým kópiám všetkých Produktov, za ktoré bola
uhradená plná cena, a (2) k počtu kópií Produktov, ktoré si objednal (vrátane najnovších
verzií Produktov objednaných v rámci krytia Software Assurance v úvodnej alebo
predĺženej dobe účinnosti) a v prípade ktorých sa platby uskutočňovali v splátkach
zodpovedajúcich pomeru celkovej uhradenej sumy k celkovej sume, ktorá by bola
splatná, pokiaľ by nedošlo k predčasnému skončeniu účinnosti.

K platnosti tohto dodatku sa vyţaduje, aby bol priloţený k
podpisovému formuláru.

EAEnrAmend(WW)(SLK)(Mar2012)

Mid-term Cancellation
CTM
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Prihláška Enterprise
Identifikátor dodatku CTM
1-1AUNQQZ

Vzhľadom k tomu, že Microsoft a Zákazník uzatvorili Enterprise Prihlášku číslo 8173727 (ďalej len
„Prihláška“) na základe Enterprise Zmluvy uvedenej v podpisovom formulári (ďalej len „Zmluva“);
Vzhľadom k tomu, že na základe interných štrukturálnych zmien došlo k miernemu zníženiu počtu
Kvalifikovaných Počítačov v Podniku Zákazníka;
Vzhľadom k tomu, že Zákazník chce obnoviť svoju Prihlášku na jedno obdobie v trvaní 36 celých
kalendárnych mesiacov a pokračovať so zníženým počtom Kvalifikovaných Počítačov;
Vzhľadom k tomu, že Microsoft má snahu vyhovieť požiadavke Zákazníka;

sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
Prihláška bude upravená doplnením nasledujúceho nového ustanovenia, ktoré nahradí akékoľvek
ustanovenia Prihlášky, ktoré by obsahovali odlišnú úpravu:
Počet Kvalifikovaných Počítačov na začiatku obnoveného obdobia bude 82 388.

Tento dodatok musí byť priložený k formuláru s podpisom, aby bol platný.

EAEnrAmend(WW)(ENG)(Mar2012)

Qualified Desktops Reduction
CTM
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Page 1 of 1

Prihláška Enteprise (Nepriama)
Dodatok CTM
1-1AUNQQZ

Pre účely tohto dodatku môže „subjekt“ znamenať subjekt, ktorý pripojil svoj podpis, zákazníka,
zúčastnenú afiliáciu, vládneho partnera, inštitúciu, alebo inú stranu vstupujúcu do multilicenčnej
zmluvy. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenie alebo vedľa akýchkoľvek podmienok v
prihláške, sa prihláška mení a dopĺňa takto:
Úvodná objednávka subjektu na dobu predĺženia prihlášky bude spoplatnená tromi nerovnakými
ročnými splátkami podľa rozpisu:

Splatnosť

Hodnota %

Prvá splátka

Ku dňu účinnosti
predĺženia prihlášky
alebo k dátumu prijatia
predĺženia
spoločnosťou
Microsoft, podľa toho,
čo nastane neskôr.

34,01%

Druhá splátka

Prvé výročie predĺženia
prihlášky

32,65%

Tretia splátka

Druhé výročie
predĺženia prihlášky

33,33%

Rozvrh splátok

Tento dodatok je platný iba ak je pripojený k podpisovému formuláru.

EnrAmend(Ind)(WW)(SKL)(May2012)

Ramped Payments
CTM
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