
 

EA2016Enr(Ind)(EU-EFTA)(SWE)(July2016) Page 1 of 10 
Document X20-10490 

 

Enterprise-registrering (indirekt) Bolag 

Enterprise-
registreringsnummer 

Fylls i av Microsoft 
      

Föregående Registreringsnr. 
Fylls i av Återförsäljaren 

      

 

Denna Registrering måste bifogas ett formulär för undertecknande för 
att vara giltigt. 

Denna Microsoft Enterprise-registrering har ingåtts mellan enheterna per på formuläret för 
undertecknande angivet ikraftträdandedatum. Det Anslutna Koncernbolaget försäkrar och garanterar att 
det är samma Kund, eller Kundens Koncernbolag, som har ingått Enterprise-avtalet som anges på 
formuläret för undertecknande. 

Denna Registrering består av: (1) dessa allmänna villkor, (2) villkoren i Enterprise-avtalet som anges på 
formuläret för undertecknande, (3) villkoren i antingen Microsoft Business-avtalet eller Microsoft Business 
and Services Agreement (”Huvudavtalet”) som anges på formuläret för undertecknande, (4) Formuläret 
för produktval, (5) Produktvillkoren, (6) Onlinetjänstvillkoren, (7) eventuellt formulär för ytterligare 
kontaktinformation, tidigare Avtal/Registreringsformulär eller andra formulär som kan krävas, (8) de 
Kompletterande allmänna villkoren för Onlinetjänster om Kundens Huvudavtal är från 2009 eller tidigare 
och det Anslutna koncernbolaget beställer Onlinetjänster och (9) eventuella beställningar som lämnas in 
under denna Registrering. Denna Registrering kan endast ingås under ett Enterprise-avtal från 2011 eller 
senare. Genom att ingå denna Registrering godkänner det Anslutna Koncernbolaget att vara bunden till 
villkoren i Enterprise-avtalet och Huvudavtalet. 

Ikraftträdandedatum. Om det Anslutna Koncernbolaget förnyar Software Assurance eller 
prenumerationslicenser från en eller flera tidigare Registreringar eller avtal kommer ikraftträdandedatumet 
att vara dagen efter att den första Registreringen eller avtalet löper ut eller upphör. Om denna 
Registrering förnyas kommer förnyelseperiodens ikraftträdandedatum att vara dagen efter Datumet för 
upphörande av den första perioden. I annat fall är ikraftträdandedatumet det datum då Microsoft 
godkänner denna Registrering. Alla hänvisningar till ”årsdag” hänvisar till årsdagen för 
ikraftträdandedatumet för den tillämpliga första perioden eller förnyelseperioden för varje år som denna 
Registrering är giltig. 

Giltighetstid. Denna Registrerings första giltighetstid upphör den sista dagen i månaden, 36 hela 
kalendermånader efter ikraftträdandedatumet för den första giltighetstiden. Förnyelseperioden upphör 36 
hela kalendermånader efter förnyelseperiodens ikraftträdandedatum. Alla hänvisningar i denna 
Registrering till ”dag” betyder en kalenderdag. 

Tidigare Registrering(ar). Vid förnyelse av Software Assurance eller prenumerationslicenser från en 
annan Registrering eller annat avtal måste det föregående Registrerings- eller avtalsnumret anges i 
respektive rutor ovan. Vid förnyelse från flera Registreringar eller avtal, eller överföring av Software 
Assurance- eller MSDN-information, måste formuläret för det tidigare Avtalet/Registreringen användas. 

Allmänna villkor 
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1. Definitioner. 

De termer som används men inte definieras i denna Registrering ska ha den definition som de ges i 
Enterprise-avtalet och tillämpligt huvudavtal. Följande definitioner gäller också: 

Med ”tilläggsprodukt” avses de Produkter som anges som sådana i Produktvillkoren och som väljs av det 
Anslutna Koncernbolaget under denna Registrering. 

Med ”Enterprise-onlinetjänst” avses en onlinetjänst som anges som en Enterprise-onlinetjänst i 
Produktvillkoren och som väljs av det Anslutna Koncernbolaget under denna Registrering. Enterprise-
onlinetjänster behandlas som onlinetjänster om inget annat anges. 

Med ”Företagsomfattande produkt” avses en Desktop-plattformsprodukt som Microsoft betecknar som en 
Företagsomfattande produkt i Produktvillkoren och som väljs av det Anslutna Koncernbolaget under 
denna Registrering. Företagsomfattande produkter får endast licensieras för alla Kvalificerade Enheter 
och Kvalificerade Användare för hela Organisationen inom ramen för detta program. 

Med ”upphörandedatum” avses det datum då Registreringen upphör. 

Med ”branschenhet” (kallas också verksamhetsspecifik enhet) avses varje enhet som: (1) inte är 
användbar i dess driftsatta konfiguration som en vanlig stationär datorenhet (t.ex. en persondator), en 
multifunktionsserver eller ett kommersiellt dugligt alternativ för ett av dessa system och (2) endast 
använder sig av en bransch- eller uppgiftsspecifik programvara (t.ex. ett CAD-program som används av 
en arkitekt eller ett försäljningsprogram) (”Branschprogram”). Enheten kan innehålla egenskaper och 
funktioner som kommer från Microsoft-programvara eller programvara från tredje man. Om enheten kan 
utföra olika datorfunktioner (t.ex. e-post, ordbehandling, kalkylblad, databas-, nätverks- eller 
Internetsökning, schemaläggning eller privatekonomi) gäller att datorfunktionerna: (1) endast används i 
syfte att stödja Branschprogrammets funktioner och (2) måste vara tekniskt integrerade med 
Branschprogrammet eller använda tekniskt påtvingade regler eller arkitektur för att endast fungera när de 
används med Branschprogrammets funktioner. 

Med ”Hanterad Enhet” avses en enhet på vilken ett Koncernbolag i Organisationen direkt eller indirekt 
styr en eller flera operativsystemmiljöer. Exempel på Hanterade Enheter finns i Produktvillkoren. 

Med ”Kvalificerad Enhet” menas en enhet som används till förmån för det Anslutna Koncernbolagets 
Organisation och är: (1) en stationär dator, bärbar dator, arbetsstation eller liknande enhet som kan köra 
Windows Pro lokalt (i en fysisk eller virtuell operativsystemmiljö) eller (2) en enhet som används för att 
bereda sig åtkomst till en virtuell desktop-infrastruktur (”VDI”). Kvalificerade Enheter omfattar inte enheter 
som: (1) fungerar som en server och inte används som en persondator eller (2) är en Industry Device 
eller (3) inte en Hanterad Enhet. Det Anslutna Koncernbolaget kan välja att räkna en enhet som 
exkluderas ovan (t.ex. Industry Device) som används av eller till förmån för det Anslutna Koncernbolagets 
Organisation som en Kvalificerad Enhet för alla eller en av det Anslutna Koncernbolaget utvald grupp av 
Organisationens Produkter eller onlinetjänster. 

Med ”Kvalificerad Användare” avses en person (t.ex. anställd, konsult, tillfällig personal) som: (1) är en 
användare av en Kvalificerad Enhet eller (2) har åtkomst till serverprogramvara som kräver en 
klientåtkomstlicens för en Företagsomfattande produkt eller en Enterprise-onlinetjänst. Termen avser inte 
en person som endast har åtkomst till serverprogramvaran eller en onlinetjänst under en Licens som 
anges i undantagen för Kvalificerade Användare i Produktvillkoren. 

Med ”Återförsäljare” avses en enhet som är godkänd av Microsoft att återförsälja Licenser under detta 
program och som har anlitats av ett Anslutet Koncernbolag för att tillhandahålla hjälp i relation till detta 
avtal. 

Med ”Reserverad Licens” avses för en onlinetjänst som anges som behörig för ”true-up” i 
Produktvillkoren, den Licens som reserveras av det Anslutna Koncernbolaget före användning och för 
vilken Microsoft gör onlinetjänsten tillgänglig för aktivering. 

Med ”Programvara” avses licensierade exemplar av Microsoft-programvara som anges i Produktvillkoren. 
Programvara omfattar inte Onlinetjänster eller Services Deliverables, men Programvara kan ingå i en 
Onlinetjänst. 
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Med ”användningsrättigheter” avses, vad gäller licensieringsprogram, användningsrättigheterna eller 
tjänstevillkoren för varje Produkt och version som publicerats för det licensieringsprogrammet på 
webbplatsen för volymlicensiering. Användningsrättigheterna ersätter villkoren i alla licensavtal för 
slutanvändare (på skärmen eller någon annanstans) som medföljer en Produkt. Användningsrättigheterna 
som gäller för Programvara publiceras av Microsoft i Produktvillkoren. Användningsrättigheterna för 
onlinetjänster publiceras i villkoren för onlinetjänster. 

2. Beställningskrav. 

a. Minsta beställningskrav. Det Anslutna Koncernbolagets Organisation måste ha minst 500 
Kvalificerade Användare eller Kvalificerade Enheter. Den första beställningen måste omfatta 
minst 500 Licenser i en enda produktgrupp för Företagsomfattande produkter eller 
Enterprise-onlinetjänster. 

(i) Enterprise-åtagande. Ett Anslutet Koncernbolag måste beställa tillräckligt många 
Licenser från produktgruppen för varje Företagsomfattande Produkt som beställs för att 
täcka alla Kvalificerade Användare och/eller alla Kvalificerade Enheter. Anslutet 
Koncernbolag kan välja att blanda Företagsomfattande Produkter och Enterprise-
onlinetjänster inom en produktgrupp så länge som alla Kvalificerade Enheter som inte 
täcks av en Licens endast används av användare som täcks av en användarlicens. 

(ii) Endast Enterprise-onlinetjänster. Om ingen Företagsomfattande Produkt beställs 
behöver det Anslutna Koncernbolaget endast ha minst 500 prenumerationslicenser för 
Enterprise-onlinetjänster. 

b. Tilläggsprodukter. När det Anslutna Koncernbolaget har uppfyllt de minsta 
beställningskraven som anges ovan kan det beställa tilläggsprodukter- och tjänster. 

c. Användningsrättigheter för Företagsomfattande Produkter. För Företagsomfattande 
produkter, om en ny produktversion har mer restriktiva användningsrättigheter än den version 
som var aktuell vid den tillämpliga första registreringsperioden eller den tillämpliga 
förnyelseperioden, gäller inte dessa mer restriktiva användningsrättigheter för det Anslutna 
Koncernbolagets användning av denna Produkt under den giltighetstiden. 

d. Användningsland. Det Anslutna Koncernbolaget måste specificera i vilka länder som 
Licenserna kommer att användas i den första beställningen och i alla eventuella 
tilläggsbeställningar. 

e. Återförsäljare. Beställningar måste skickas till en auktoriserad Återförsäljare som inger 
beställningen till Microsoft. Återförsäljaren och det Anslutna Koncernbolaget fastställer pris 
och betalningsvillkor mellan sig och Microsoft fakturerar Återförsäljaren baserat på dessa 
villkor. Återförsäljare eller annan tredje man har inte behörighet att binda eller ålägga 
Microsofts Koncernbolag som ingår denna Registrering någon skyldighet eller ansvar. 

f. Tillägg av Produkter. 

(i) Tillägg av nya Produkter som inte tidigare beställts. Nya Företagsomfattande 
Produkter eller Enterprise-onlinetjänster kan när som helst läggas till genom att kontakta 
en Kundansvarig eller Återförsäljare på Microsoft. Nya tilläggsprodukter, andra än 
onlinetjänster, kan användas om en beställning inges under den månad då Produkten 
används för första gången. För tilläggsprodukter som är onlinetjänster krävs en första 
beställning av onlinetjänsten före användning. 

(ii) Tillägg av Licenser för Produkter som har beställts tidigare. Ytterligare Licenser för 
tidigare beställda Produkter, andra än onlinetjänster, får läggas till när som helst men 
måste inkluderas i nästa ”true-up”-beställning. Ytterligare Licenser för onlinetjänster 
måste beställas före användning, om inte onlinetjänsterna är (1) identifierade som 
berättigade till ”true-up” i Produktvillkoren eller (2) utgör en del av andra Licenser. 
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g. ”True-up”-krav. Det Anslutna Koncernbolaget måste inge en årlig ”true-up”-beställning som 
innehåller de ändringar som har gjorts sedan den första eller den senaste beställningen. Om 
inga ändringar har gjorts måste ett uppdateringsmeddelande skickas istället för en ”true-up”-
beställning. 

(i) Företagsomfattande produkter. För Företagsomfattande Produkter måste det Anslutna 
Koncernbolaget fastställa antalet Kvalificerade Enheter och Kvalificerade Användare (om 
användarbaserade Licenser beställs) vid tidpunkten då ”true-up”-beställningen inges och 
måste beställa ytterligare Licenser för alla Kvalificerade Enheter och Kvalificerade 
Användare som inte redan täcks av befintliga Licenser, inklusive eventuella Enterprise-
onlinetjänster. 

(ii) Tilläggsprodukter. För tilläggsprodukter som har beställts tidigare inom ramen för denna 
Registrering måste det Anslutna Koncernbolaget fastställa det högsta antalet 
tilläggsprodukter som har använts sedan den senaste av den första beställningen, den 
senaste ”true-up”-beställningen eller den tidigare årsdagen, och inge en ”true-up”-
beställning som anger alla ökningar. 

(iii) Onlinetjänster. För Onlinetjänster som anges som berättigade till ”true-up” i 
Produktvillkoren måste det Anslutna koncernbolaget först göra en reservationsorder för 
ytterligare Licenser före användning. Betalningen kan hänskjutas till nästa ”true-up”-
beställning. Microsoft förser det Anslutna koncernbolaget och dess Återförsäljare med en 
rapport över Reserverade licenser som har beställts, men ännu inte fakturerats. 
Reserverade licenser faktureras retroaktivt för den månad då de beställdes. 

(iv) Minskat antal prenumerationslicenser. Det Anslutna Koncernbolaget kan minska 
antalet prenumerationslicenser på Registreringens årsdag på en framtida basis om det 
tillåts i Produktvillkoren enligt följande:  

1) För prenumerationslicenser som är en del av ett köp som täcker hela Organisationen 
kan Licenserna minskas om det totala antalet Licenser och Software Assurance för 
en tillämplig grupp uppfyller eller överskrider den kvantitet av Kvalificerade Enheter 
och Kvalificerade Användare (om användarbaserade Licenser beställs) som anges 
på formuläret för produktval, och omfattar alla ytterligare Kvalificerade Enheter och 
Kvalificerade Användare som har lagts till i tidigare ”true-up”-beställningar. ”Step-up”-
licenser och Licenser för tilläggsprenumerationer ingår inte i denna totalsumma. 

2) För Enterprise-onlinetjänster i en viss produktgrupp som inte är en del av ett 
Företagsomfattande köp kan Licenserna minskas förutsatt att minimikraven för den 
första beställningen upprätthålls. 

3) För tilläggsprodukter som är tillgängliga som prenumerationslicenser får det Anslutna 
Koncernbolaget minska Licenserna. Om antalet Licenser minskas till noll sägs det 
Anslutna Koncernbolagets användning av den tillämpliga prenumerationslicensen 
upp. 

Fakturorna ändras för att återspegla alla minskningar av antal prenumerationslicenser vid 
årsdagen för Registreringens ”true-up”-beställning och börjar gälla detta datum. 

(v) Uppdateringsmeddelande. Ett uppdateringsmeddelande måste skickas istället för en 
”true-up”-beställning om det Anslutna Koncernbolaget sedan den första beställningen 
eller den senaste ”true-up”-beställningen inte har: (1) ändrat antalet Kvalificerade enheter 
och Kvalificerade användare som licensieras med Företagsomfattande produkter eller 
Enterprise-onlinetjänster och (2) ökat sin användning av Ytterligare produkter. Detta 
uppdateringsmeddelande måste undertecknas av en behörig firmatecknare för det 
Anslutna Koncernbolaget. 

(vi) ”True-up”-beställningsperiod. ”True-up”-beställningen eller uppdateringsmeddelandet 
måste tas emot av Microsoft mellan 60 dagar och 30 dagar före varje Registrerings 
årsdag. ”True-up”-beställningen eller uppdateringsmeddelandet vid den tredje årsdagen 
ska inges inom 30 dagar före upphörandedatumet. Licensreservationer inom denna 30-
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dagarsperiod accepteras inte. Det Anslutna Koncernbolaget kan inge ”true-up”-
beställningar oftare för att ange ökningar i produktanvändning, men en årlig ”true-up”-
beställning eller ett årligt uppdateringsmeddelande måste ändå inges under den årliga 
beställningsperioden. 

(vii) Sen ”true-up”-beställning. Om ”true-up”-beställningen eller uppdateringsmeddelandet 
inte har tagits emot på förfallodatumet fakturerar Microsoft Återförsäljaren för alla 
Reserverade licenser som inte har fakturerats tidigare, och minskat antal 
prenumerationslicenser kan inte rapporteras förrän följande årsdag för Registreringen 
(eller vid förnyelse av Registreringen, beroende på vad som är tillämpligt). 

h. ”Step up”-licenser. För Licenser som är berättigade till ”step-up” under denna Registrering 
får det Anslutna Koncernbolaget uppgradera till en senare utgåva eller serie enligt följande:  

(i) För ”step-up”-licenser som ingår i en första beställning får det Anslutna Koncernbolaget 
beställa i enlighet med ”true-up”-processen. 

(ii) Om ”step-up”-licenser inte ingår i en första beställning får det Anslutna Koncernbolaget 
göra en första uppgradering genom att följa den process som beskrivs i Avsnittet ”Tillägg 
av nya Produkter som inte har beställts tidigare” och sedan, för ytterligare ”step-up”-
licenser, följa processen för ”true-up”-beställningar. 

i. Skrivfel. Microsoft kan korrigera skrivfel i denna Registrering, och eventuella dokument som 
skickas med eller inom ramen för denna Registrering, genom att tillhandahålla meddelande 
via e-post och ge det Anslutna Koncernbolaget möjlighet att opponera sig mot korrigeringen. 
Skrivfel omfattar mindre misstag, oavsiktliga tillägg och uteslutningar. Denna bestämmelse 
gäller inte för viktiga villkor, som identiteten, kvantiteten eller priset för en Produkt som har 
beställts. 

j. Kontroll av efterlevnad. Microsoft har, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, rätt 
att granska efterlevnaden av Registreringen i enlighet med vad som anges i Huvudavtalet. 

3. Prissättning. 

a. Prisnivåer. Varje Produkt tillhör en produktgrupp enligt vad som anges i Produktvillkoren. 
Prisnivåerna (A, B, C eller D) fastställs separat för varje grupp. Prisnivåerna för tillämpliga 
produktgrupper anges i Formuläret för produktval. 

b. Fastställande av priser. Det Anslutna Koncernbolagets prissättning för varje Produkt eller 
Tjänst kommer att fastställas av dess Återförsäljare. Med undantag för Onlinetjänster som 
enligt Produktvillkoren inte ska ha fast prissättning är Microsofts priser till Återförsäljare för 
varje Produkt eller Tjänst som beställs fasta under Registreringens hela tillämpliga första 
period eller förnyelseperiod, förutsatt att det Anslutna Koncernbolaget kvalificerar sig för 
samma prisnivå under hela perioden. Prisnivåer och Microsofts priser till Återförsäljare 
fastställs på nytt vid förnyelseperiodens början. Om det Anslutna Koncernbolaget kvalificerar 
sig för en annan prisnivå under den tillämpliga första perioden eller förnyelseperioden kan 
Microsoft efter eget gottfinnande fastställa en ny prisnivå för framtida nya beställningar 
antingen på det Anslutna Koncernbolagets begäran eller på eget initiativ. Alla ändringar 
kommer att baseras på reglerna för prisnivå i Formuläret för produktval. 

4. Betalningsvillkor. 

Det Anslutna Koncernbolaget kan betala för den första beställningen eller förnyelsebeställningen i förskott 
eller välja att sprida ut betalningarna över den tillämpliga registreringsperioden. Om förskottsbetalning 
väljs fakturerar Microsoft det Anslutna Koncernbolagets Återförsäljare i sin helhet vid godkännande av 
denna Registrering. Om spridda betalningar väljs kommer Microsoft, om inget annat anges, att fakturera 
det Anslutna Koncernbolagets Återförsäljare i tre lika stora årliga delbetalningar. Den första 
delbetalningen faktureras när Microsoft godkänner denna Registrering och återstående delbetalningar 
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kommer att faktureras på varje efterföljande årsdag för Registreringen. Efterföljande beställningar 
faktureras när beställningen har godkänts och det Anslutna Koncernbolaget kan välja att betala för 
onlinetjänsterna årligen eller i förskott samt i förskott för alla övriga Licenser. 

5. Upphörande av Registreringens giltighetstid och uppsägning. 

a. Allmänt. Vid upphörandedatumet måste det Anslutna Koncernbolaget omedelbart beställa 
och betala för Licenser för Produkter som det har använt men inte tidigare har ingett en 
beställning för, om inget annat anges i denna Registrering. 

b. Förnyelsealternativ. Vid Datumet för upphörande av den första giltighetstiden kan det 
Anslutna koncernbolaget förnya Produkter och Tjänster genom att förnya denna Registrering 
för en period på 36 hela kalendermånader eller genom att underteckna en ny Registrering. 
Microsoft måste få ett förnyelseformulär, ett formulär för produktval och en 
förnyelsebeställning före eller vid upphörandedatumet. Microsoft kommer inte oskäligen att 
avslå en förnyelse. Microsoft kan göra ändringar i detta program som gör det nödvändigt för 
Kunden och Kundens Anslutna Koncernbolag att ingå nya avtal och Registreringar vid 
förnyelser. 

c. Om det Anslutna Koncernbolaget väljer att inte förnya. 

(i) Software Assurance. Om det Anslutna Koncernbolaget väljer att inte förnya Software 
Assurance för en Produkt under dess Registrering har det Anslutna Koncernbolaget inte 
rätt att beställa Software Assurance senare utan att först ha förvärvat en ny Licens med 
Software Assurance. 

(ii) Onlinetjänster berättigade till en Förlängd Giltighetstid. För Onlinetjänster som 
anges som berättigade till en Förlängd Giltighetstid i Produktvillkoren är följande 
alternativ tillgängliga vid upphörandet av Registreringens första period eller 
förnyelseperiod. 

1) Förlängd Giltighetstid. Om det Anslutna koncernbolaget inte förnyar före Datumet 
för upphörande har det automatiskt fortsatt åtkomst till Onlinetjänsterna månad för 
månad enligt villkoren i Registreringen (”Förlängd giltighetstid”) i upp till ett år såvida 
inte produktvillkoren anger att detta fortsätter tills en uppsägning görs. Under den 
Förlängda giltighetstidens första tolv månader faktureras Onlinetjänster månadsvis till 
det då aktuella angivna priset för det Anslutna koncernbolagets prisnivå vid Datumet 
för upphörande plus en administrativ avgift på 3 %. Från och med den första dagen 
av den Förlängda giltighetstidens trettonde månad faktureras Onlinetjänster som 
fortsätter tills en uppsägning görs till det då aktuella angivna priset för prisnivå A plus 
en administrativ avgift på 3 %. Om det Anslutna koncernbolaget inte vill ha en 
Förlängd giltighetstid måste det Anslutna koncernbolaget skicka begäran till Microsoft 
senast 30 dagar före Datumet för upphörande. 

2) Uppsägning under den Förlängda Giltighetstiden. Det Anslutna koncernbolaget 
kan när som helst under den Förlängda giltighetstidens första år avsluta den 
Förlängda giltighetstiden genom att skicka ett meddelande om uppsägning till 
Microsoft för varje Onlinetjänst. Därefter kan båda parter avsluta den Förlängda 
giltighetstiden genom att skicka ett meddelande om uppsägning för varje Onlinetjänst 
till den andra parten. Uppsägningen träder i kraft i slutet av den månad som följer 30 
dagar efter att Microsoft har tagit emot eller skickat meddelandet. 

(iii) Prenumerationslicenser och onlinetjänster utan Förlängd Giltighetstid. Om det 
Anslutna Koncernbolaget väljer att inte förnya sägs Licenserna upp och avslutas på 
upphörandedatumet. Eventuell tillhörande media måste avinstalleras och förstöras och 
det Anslutna Koncernbolagets Organisation måste upphöra med användningen. 
Microsoft kan kräva en skriftlig bekräftelse för att verifiera efterlevnaden. 
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d. Uppsägning med orsak. All uppsägning av denna Registrering med orsak gäller under 
avsnittet ”Uppsägning med orsak” i avtalet. 

e. Förtida uppsägning. Om ett Anslutet Koncernbolag säger upp sin Registrering till följd av ett 
avtalsbrott från Microsofts sida eller om Microsoft säger upp Registreringen på grund av att 
det Anslutna Koncernbolaget har upphört att vara Kundens Koncernbolag har det Anslutna 
Koncernbolaget följande alternativ för Licenser, exklusive prenumerationslicenser: 

(i) det kan omedelbart erlägga det totala återstående beloppet, inklusive samtliga 
delbetalningar, i vilket fall det Anslutna koncernbolaget kommer att ha eviga rättigheter till 
alla Licenser som det har beställt (för den senaste versionen av Produkter som har 
beställts under Software Assurance-täckning under en första giltighetstid eller 
förnyelseperiod), 

(ii) så kan det endast erlägga det belopp som är förfallet per datumet för upphörandet, i 
vilket fall det Anslutna Koncernbolaget kommer att ha eviga Licenser (för den senaste 
versionen av Produkter som har beställts under Software Assurance-täckning i en första 
period eller en förnyelseperiod) för (1) samtliga exemplar av Produkter för vilka full 
betalning har erlagts och (2) ett proportionerligt antal exemplar av Produkter som det har 
beställt och för vilka betalning har erlagts. 

För prenumerationslicenser gäller att vid ett avtalsbrott från Microsofts sida, eller om 
Microsoft säger upp en Onlinetjänst av regulatoriska skäl utfärdar Microsoft en kredit till 
Återförsäljaren för varje belopp som har betalats i förskott för perioden efter uppsägningen. 

f. Överlåtelse av Programvara. Oaktat bestämmelser gällande licensöverföringar, finns det 
inget i denna Registrering som förbjuder överlåtelse av Programvara i den utsträckning det är 
tillåtet enligt tillämplig lag om distributionsrättigheten har förbrukats. 
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Registreringsinformation 

1. Det Anslutna Koncernbolagets Organisation. 

a. Ange vilka Koncernbolag som ingår i Organisationen (obligatoriskt). Koncernbolag måste 
vara separata juridiska personer, inte avdelningar, divisioner eller verksamhetsenheter. 

Markera endast en ruta i detta avsnitt. Om inga rutor är markerade anser Microsoft att 
Organisationen endast omfattar det Anslutna Koncernbolaget. Om fler än en ruta är 
markerade anser Microsoft att Organisationen endast omfattar det största antalet 
Koncernbolag. 

 Endast det Anslutna Koncernbolaget 

 Det Anslutna Koncernbolaget och samtliga Koncernbolag 

 Det Anslutna Koncernbolaget och följande Koncernbolag (ange endast särskilda 
koncernbolag som ska omfattas om färre än alla Koncernbolag ska omfattas av 
Organisationen): 

      

      

      

      

      

 Det Anslutna Koncernbolaget och samtliga Koncernbolag, med undantag för följande 
Koncernbolag: 

      

      

      

      

      

b. Ange om det Anslutna Koncernbolagets Organisation kommer att inkludera alla nya 
Koncernbolag som har förvärvats efter denna Registrerings början: <Välj ett alternativ>  

2. Kontaktinformation. 

Båda parter ska skriftligen meddela den andra parten om följande kontaktinformation ändras. Asterisken 
(*) indikerar obligatoriska fält. Genom att tillhandahålla kontaktinformation samtycker det Anslutna 
Koncernbolaget till att den används för ändamål rörande administration av denna Registrering av 
Microsoft, dess Koncernbolag och andra parter som hjälper Microsoft att administrera denna Registrering. 
Den personliga information som tillhandahålls i samband med denna Registrering används och skyddas 
enligt sekretesspolicyn som finns på https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter. 

a. Primär kontaktperson. Denna kontaktperson är den primära kontaktpersonen för 
Registreringen inom det Anslutna Koncernbolagets Organisation. Denna kontaktperson är 
också Onlineadministratör för Servicecentret för volymlicensiering och kan bevilja andra 
onlineåtkomst. Den primära kontaktpersonen blir standardkontaktpersonen för alla syften 
såvida inte separata kontaktpersoner anges för särskilda syften. 

Bolagets namn (måste vara namnet på en juridisk person)*       
Kontaktpersonens namn: Förnamn*       Efternamn*       

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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Kontaktpersonens e-postadress*       
Gatuadress*       
Postnummer*       
Ort*       
Land*       
Telefon       
*obligatoriska fält 

b. Kontaktperson för meddelanden och onlineadministratör. Denna kontaktperson (1) 
erhåller kontraktsmeddelandena, (2) är onlineadministratören för servicecentret för 
volymlicensiering och kan bevilja andra onlineåtkomst och (3) har rätt att beställa 
Reserverade licenser för kvalificerade Onlinetjänster, inklusive lägga till eller vidareöverlåta 
Licenser och uppgradera före en ”true-up”-beställning. 

 Samma som den primära kontaktpersonen (standard om ingen information tillhandahålls 
nedan, även om rutan inte är markerad) 
Kontaktpersonens namn: Förnamn*       Efternamn*       
Kontaktpersonens e-postadress*       
Gatuadress*       
Postnummer*       
Ort*       
Land*       
Telefon       
Val av språk. Välj språk för meddelanden. Svenska 

 Den här kontaktpersonen är en tredje man (inte det Anslutna Koncernbolaget). Varning! 
Den här kontaktpersonen erhåller personligt identifierbar information om Kunden och dess 
Koncernbolag. 
*obligatoriska fält 

c. Ansvarig för onlinetjänster. Denna kontaktperson är godkänd att (1) hantera 
onlinetjänsterna som har beställts under denna Registrering och (2) reservera Licenser för 
behöriga Onlinetjänster, inklusive lägga till eller vidareöverlåta Licenser och uppgradera 
Omvandlingar före en ”true-up”-beställning. 

 Samma som kontaktpersonen för meddelanden och Onlineadministratören (standard om 
ingen information tillhandahålls nedan, även om rutan inte är markerad) 
Kontaktpersonens namn: Förnamn*       Efternamn*       
Kontaktpersonens e-postadress*       
Telefon       

 Denna kontaktperson är från en tredje mans organisation (inte enheten). Varning! Denna 
kontaktperson kommer att motta personligt identifierbar information om enheten. 
*obligatoriska fält 

d. Information om Återförsäljaren. Kontaktperson för Återförsäljaren för denna Registrering är: 

Återförsäljarens officiella kundnummer (”PCN”)       
Återförsäljarens företagsnamn*       
Gatuadress (postbox accepteras inte)*       
Postnummer*       
Ort*       
Land*       
Kontaktpersonens namn: Förnamn*       Efternamn*       
Telefon       
Kontaktpersonens e-postadress*       
*obligatoriska fält 
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Genom att skriva under nedan bekräftar Återförsäljaren ovan att all information som 
tillhandahålls i denna Registrering är korrekt. 

Underskrift*       

Namnförtydligande*       
Textad titel*       
Datum*       

*obligatoriska fält 

Byte av Återförsäljare. Om Microsoft eller Återförsäljaren väljer att upphöra att göra affärer 
med varandra måste det Anslutna koncernbolaget välja en ersättande Återförsäljare. Om det 
Anslutna koncernbolaget eller Återförsäljaren har för avsikt att avsluta relationen måste den 
part som vill avsluta skriftligen meddela Microsoft och den andra parten på ett undertecknat 
formulär som tillhandahålls av Microsoft senast 90 dagar före det datum då ändringen träder i 
kraft. 

e. Om det Anslutna koncernbolaget vill ha en separat kontaktperson för något av följande ska 
formuläret för ytterligare kontaktinformation bifogas. I annat fall utgör kontaktpersonen för 
meddelanden och onlineadministratören förvalda kontaktpersoner. 

(i) Ytterligare Kontaktperson för meddelanden 
(ii) Software Assurance-ansvarig 
(iii) Prenumerationsansvarig 
(iv) Kontaktperson för kundsupport 

3. Finansieringsval. 

Finansieras ett köp under denna Registrering via MS-finansiering?  Ja,  Nej. 

 


