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Formulär för kvalificerande myndighetsorganisation

Detta Formulär för kvalificerande myndighetsorganisation ändrar villkoren för Select eller Select Plus 
(”Avtalet”) eller Enterprise eller Enterprise Subscription Avtal (”Avtalet”) enligt följande: 

1. Följande definition läggs till: 

Med ”Behörig Enhet” avses en enhet inom den offentliga sektorn som uppfyller kriterierna som anges 
på http://www.microsoft.com/licensing/contracts i dokumentet ”Microsofts definition av Berättigad 
enhet inom statlig sektor”. 

2. Definitionerna av ”Kund” och ”Koncernbolag” ändras enligt 
följande: 

Termen ”Kund” avser i detta Avtal eller Registrering den Behöriga Enhet som undertecknar detta 
Avtal/denna Registrering tillsammans med Microsoft. Definitionen av ”Koncernbolag”, enligt vad som 
anges i Huvudavtalet, ändras så att den omfattar endast Behöriga Enheter i samma land som den 
Behöriga Enhet som undertecknar detta Avtal/denna Registrering, beroende på vad som är tillämpligt, 
tillsammans med Microsoft. 

3. Följande prissättningsvillkor läggs till: 

Kunden garanterar att Kunden och Kundens Koncernbolag är Behöriga Enheter. Som en Behörig 
Enhet kan Kunden erhålla prisnivå D för alla Produkter och grupper inom ramen för detta Avtal/denna 
Registrering, beroende på vad som är tillämpligt. 

4. Avsnittet Minsta beställningskrav i Avtalet ändras enligt följande: 

Oaktat om det motsatta anges i Avtalet måste en Behörig Enhets Organisation ha minst 250 
Kvalificerade Användare eller Kvalificerade Enheter, och dess första beställning måste omfatta minst 
250 Licenser i en enda produktgrupp för Företagsomfattande Produkter eller Enterprise-
onlinetjänster. Om ingen Företagsomfattande Produkt beställs behöver en Behörig Enhet endast ha 
minst 250 prenumerationslicenser för Enterprise-onlinetjänster. 

5. Där ”Förlängd Giltighetstid” är tillgänglig för behöriga 
onlinetjänster läggs följande till: 

Det Anslutna Koncernbolaget har inte automatiskt en Förlängd Giltighetstid. Om det Anslutna 
Koncernbolaget vill ha en Förlängd Giltighetstid kan det Anslutna Koncernbolaget skicka in en 
begäran till Microsoft. Microsoft måste ta emot begäran senast 30 dagar före Datumet för 
Upphörande. 

6. Följande bestämmelse läggs till: 

Naturkatastrof. I händelse av en naturkatastrof kan Microsoft tillhandahålla ytterligare hjälp eller 
rättigheter genom att anslå dem på http://www.microsoft.com. 
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