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Enterprise and Enterprise Subscription Agreement 
Amendment ID CTM 

 

7-N4IENHVHU-B 

 

Denna ändring (”Ändring”) ingås mellan parten/parterna som anges i formuläret för undertecknande 

och Microsoft, och är gällande från och med det datum som anges på formuläret för undertecknande. 

Alla definitioner som används men inte definieras, ska ha samma betydelse som i Enterprise-avtalet, 

Enterprise Subscription-avtalen. Följande bestämmelser kompletterar villkoren i alla nya Enterprise 

eller Enterprise Subscription Registreringar (”Nya Registreringar”) som tecknats under Avtalen.  
 

A. Punkt 2a. i Registreringen ersätts med följande:  
 
Minsta beställningskrav. Det Anslutna Koncernbolagets Organisation måste ha minst 100 
Kvalificerade Användare eller Kvalificerade Enheter. Den första beställningen måste omfatta 
minst 100 Licenser för Enterprise-produkter eller Enterprise-onlinetjänster 
 

B. Punkten ”Prissättning” i Registrering 3b. ersätts i sin helhet med följande:  
 
3.b. Fastställande av priser. Anslutna Koncernbolags priser för varje enskild Produkt eller 
Tjänst fastställs av dess Återförsäljare och Microsofts priser för Återförsäljare av dessa 
Produkter och Tjänster är fasta under Registreringens första period enligt följande:  
 
Priset för den första beställningen av nya Registreringar baseras på den lokala prislistan i 
svenska kronor vid tiden för beställningen. Microsoft kommer erbjuda följande rabatter för 
Enterprise och Tilläggsprodukter till Koncernbolagets valda Återförsäljare för den första 
beställningen vid undertecknandet av Registrering:  

  
a. License and Software Assurance (“L&SA”) och Upgrade and Software Assurance     

(“UPG&SA”) och True-up-beställningar (True-up-beställningar är enbart tillgängliga 
för Enterprise-avtal): 
ges en särskild rabatt om prisnivå D minus 10 % - tio procent – och  

b.    för Software Assurance (“SA”, enbart tillgängligt för Enterprise-avtalet) fortsättning: 
ges en särskild rabatt om prisnivå D minus 5 % - fem procent. 

c.     för Step-Up-licenser (“SASU”): 
ges en särskild rabatt om prisnivå D minus 5 % - fem procent. 

d.     för Onlinetjänster (enligt definitionen i Villkoren för Onlinetjänster, med undantag för 
Azure-tjänster):  
ges en särskild rabatt om prisnivå D minus 5 % - fem procent. 

 
Rabatterna i punkt a-c ovan är tillämpliga när Anslutna Koncernbolags order uppfyller följande 
villkor att inkludera:  

i. hela utbudet av Enterprise-produkter från förgående förnyelseperiod eller 
motsvarande Onlinetjänster,  

ii. det aktuella antalet Kvalificerade Enheter och Kvalificerade Användare på en 
Enterprise-vid basis, vid förnyelsetidpunkten, 

iii. perioden för den nya eller för den förnyande Registreringen är 36 månader. 
 
Prisnivå D, utan övrig rabatt, ges till följande:  

1. Nya Produkter som läggs till under avtalstiden och som inte inkluderats i den första 
ordern. För dessa Produkter och Tjänster som läggs till under avtalstiden gäller den 
lokala prislistan för den månad i vilken en tilläggsbeställning görs.  

2. reklamerbjudanden (Promo SKU:er) och  
3. Onlinetjänster som säljs som tillägg:  
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C. Punkten 3.b. ”Exemplar för utbildning/utvärdering och säkerhetskopiering” i Avtalet ändras 

härmed och ersätts i sin helhet med följande:   
 
3.b. Exemplar för utbildning/utvärdering och säkerhetskopiering. För alla andra Produkter 
än Onlinetjänster får det Anslutna Koncernbolaget (1) använda det mindre av antingen 20 % 
av antalet anslutna Kvalificerade Enheter eller max 300 gratisexemplar av en licensierad 
Produkt i en särskild utbildningslokal i sin anläggning i syfte att få utbildning i den särskilda 
Produkten, (2) använda högst 10 gratisexemplar av en licensierad Produkt för en 
utvärderingsperiod på 60 dagar, och (3) använda ett gratisexemplar av en licensierad Produkt 
för säkerhetskopiering eller arkivering för varje särskild geografisk belägenhet. Tester för 
Onlinetjänster kan finnas tillgängliga om det anges i produktanvändningsrättigheterna. 

 
D. Följande punkt läggs till i Avtalet:  

 
Begränsad rätt till true-down. För det fall antalet Kvalificerade Enheter eller Kvalificerade 
Användare inom Anslutna Koncernbolags Enterprise minskar i antal jämfört med antalet vid 
Registreringens ikraftträdande på grund av budgetförändringar, förändringar i arbetsstyrkans 
storlek och organisatoriska förändringar i offentlig sektor, till exempel sammanslagningar och 
försäljningar, kommer Microsoft att justera antalet Kvalificerade Enheter eller Kvalificerade 
Användare och priser för de årliga delbetalningarna för Enterprise-Produkter för Anslutna 
Koncernbolags valda Återförsäljare för att återspegla det totala antalet Kvalificerade Enheter 
eller användare. Med andra ord kommer den återstående Software Assurance-täckningen 
minska och, om tillämpligt, alla L&SA-licenser som Anslutet Koncernbolag ännu inte har betalat 
alla årliga delbetalningar för kommer eviga Licenser att tillerkännas till en kvantitet av 1/3 eller 
2/3 av orderantalet beroende på när minskningen sker. Minskningen i antal ska vara minst 10 
procent men får inte överstiga 25 procent, beaktat över en treårsperiod. Dylika förfrågningar 
måste överlämnas till Microsoft och Anslutet Koncernbolags valda Återförsäljare 60 dagar före 
årsdagen för Registreringens ikraftträdande.  
 
Möjligheten till true-down för Kvalificerade Enheter och Användare förutsätter ovan nämnda 
skäl, om Microsoft så begär måste Anslutet Koncernbolag förse Microsoft med en undertecknad 
motivering samt ett uttalande som intygar det vid den tiden totala antalet Kvalificerade Enheter 
och Användare inom Anslutet Koncernbolags Organisation.  

 
Oaktat vad som stadgas i avtalet, upphör denna ändring att gälla den 30 april, 2020. Parterna kommer 
i god anda före utgångsdatumet att samarbeta för att enas om framtida förmåner och rabatter. Även 
om Microsoft inte är skyldiga att bevilja likande förmåner i framtiden bekräftar Microsoft den långsiktiga 
strategin under Volymavtalet och uppskattar samarbetet för att tillhandahålla Microsofts Produkter och 
Tjänster för offentlig sektor i Sverige.  
 
Med undantag för ändringar som gjorts i denna Ändring, är Registrering eller Avtal som identifierats 
ovan oförändrade och i full kraft och effekt. Om det föreligger konflikt mellan en bestämmelse i denna 
Ändring och en bestämmelse i Registrering eller Avtal som anges ovan, skall denna Ändring ha 
tolkningsföreträde. 

 

Denna ändring måste för att vara giltig bifogas ett formulär för 
undertecknande.  

 
 


