
LICENČNÁ ZMLUVA PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI MICROSOFT UZATVÁRANÁ 

S VÝROBCOM POČÍTAČA, INŠTALÁTOROM SOFTVÉRU ALEBO SO SPOLOČNOSŤOU 

MICROSOFT 

WINDOWS 8.1 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre počítač, v ktorom je vopred nainštalovaný alebo v ktorom 

sa aktualizuje softvér Microsoft Windows 8.1. Táto licenčná zmluva sa uzatvára medzi vami 

a výrobcom počítača alebo inštalátorom softvéru, ktorý softvér Windows 8.1 distribuuje 

s vaším počítačom. Ak tento softvér prvýkrát získavate ako aktualizáciu softvéru Windows 8 

prostredníctvom služby Windows Obchod, táto zmluva sa uzatvára medzi vami a  spoločnosťou 

Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska s jednou z jej afilácií). Táto zmluva 

opisuje vaše práva na používanie softvéru Windows 8.1. Pre vaše pohodlie je táto zmluva 

usporiadaná do dvoch častí. Prvá časť zahŕňa úvodné podmienky vo formáte otázok a  odpovedí. 

Po nej nasledujú dodatočné podmienky a obmedzená záruka, ktoré obsahujú viac podrobností. 

Mali by ste si prečítať celú zmluvu vrátane prepojených podmienok, pretože všetky podmienky 

sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje. Prepojené podmienky 

si môžete prečítať, keď po spustení softvéru prilepíte prepojenie na presmerovanie v okne 

prehľadávača. Dodatočné podmienky obsahujú ustanovenie o záväznom rozhodcovskom 

konaní a zrieknutie sa skupinovej žaloby. Ak bývate v Spojených štátoch, tieto 

ustanovenia ovplyvňujú vaše práva na riešenie sporu s výrobcom počítača, inštalátorom 

softvéru alebo so spoločnosťou Microsoft, a preto by ste si ich mali pozorne prečítať. 

Prijatím tejto zmluvy alebo používaním softvéru súhlasíte so všetkými týmito 

podmienkami a s prenosom určitých informácií počas aktivácie a pre internetové 

funkcie softvéru. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte a nedodržíte ich, nesmiete 

softvér ani jeho funkcie používať. U výrobcu alebo inštalátora sa môžete informovať 

o reklamačných podmienkach a na základe týchto podmienok príslušný softvér alebo počítač 

vrátiť a získať zaň peniaze, prípadne kredit. Ak chcete, aby vám boli peniaze alebo kredit 

vrátené (ak je táto možnosť k dispozícii), musíte dodržať príslušné reklamačné podmienky. 

Tieto podmienky môžu vyžadovať, aby ste softvér vrátili s celým počítačom, v ktorom je 

softvér nainštalovaný. 

Ako môžem softvér používať? Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. 

Na základe tejto licenčnej zmluvy vám udeľujeme právo na inštaláciu a  prevádzkovanie 

jednej kópie v počítači, v ktorom ste softvér získali (licencovanom počítači), na používanie 

jednou osobou v tom istom čase, ale iba ak dodržíte všetky podmienky tejto zmluvy. Na 

základe tejto licencie sa softvér nesmie používať ako serverový softvér ani na komerčné 

hosťovanie, takže softvér nesmiete sprístupniť na súčasné používanie viacerými používateľmi 

prostredníctvom siete. Ďalšie informácie o scenároch pre viacerých používateľov a virtualizácii 

nájdete v časti Dodatočné podmienky. 

Smiem vytvoriť záložnú kópiu? Áno. Na účely zálohovania smiete vytvoriť jednu kópiu 

softvéru a túto záložnú kópiu používať tak, ako je uvedené nižšie. 

Môžem softvér previesť na iného používateľa? Priamo na iného používateľa môžete softvér 



previesť iba s licencovaným počítačom. Prevod musí zahŕňať softvér, doklad o kúpe a štítok 

o pravosti systému Windows (ak bol dodaný s počítačom) obsahujúci kód Product Key. 

Nesmiete si ponechať žiadne kópie softvéru ani staršiu verziu. Pred povoleným prevodom 

musí druhá strana súhlasiť s tým, že sa na prevod a používanie softvéru vzťahuje táto zmluva. 

Ako funguje aktivácia prostredníctvom internetu? Keď sa počas používania softvéru 

prvýkrát pripojíte na internet, softvér automaticky skontaktuje spoločnosť Microsoft alebo 

jej afiláciu, aby sa zistilo, či je softvér pravý a či je licencia spojená s licencovaným počítačom. 

Tento postup sa nazýva „aktivácia“. Keďže cieľom aktivácie je identifikovať neoprávnené zmeny 

licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru a zabrániť nelicencovanému používaniu softvéru, 

aktiváciu nemôžete vynechať ani obísť. 

Zhromažďuje softvér moje osobné údaje? Keď počítač pripojíte na internet, niektoré funkcie 

softvéru sa môžu pripojiť k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa 

služieb a odosielať alebo prijímať informácie vrátane osobných údajov. Na pripojenie vždy 

nemusíte byť osobitne upozornení. Ak sa rozhodnete niektoré z týchto funkcií používať, 

súhlasíte s odosielaním alebo prijímaním týchto informácií pri používaní príslušnej funkcie. 

Mnoho týchto funkcií môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať. 

Ako spoločnosť Microsoft používa vaše informácie? Spoločnosť Microsoft používa 

informácie zhromaždené prostredníctvom funkcií softvéru na inováciu alebo opravu softvéru 

a iné zlepšovanie svojich produktov a služieb. Za určitých okolností ich spoločnosť Microsoft 

tiež zdieľa s inými. Chybové hlásenia napríklad spoločnosť Microsoft zdieľa s príslušnými 

dodávateľmi hardvéru a softvéru, aby mohli pomocou týchto informácií zlepšiť spoluprácu 

svojich produktov s produktmi spoločnosti Microsoft. Súhlasíte s tým, že tieto informácie 

môže spoločnosť Microsoft zhromažďovať, používať a poskytovať tak, ako je to uvedené 

v Prehlásení o ochrane osobných údajov v softvéri Windows 8.1 na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262. 

Na čo sa táto zmluva vzťahuje? Táto zmluva (vrátane akýchkoľvek licenčných podmienok 

v tlačenej forme dodaných spolu so softvérom) sa vzťahuje na softvér, médiá, na ktorých 

ste softvér získali (ak existujú), a tiež na všetky aktualizácie, doplnky a služby pre softvér 

spoločnosti Microsoft, pokiaľ sa s nimi nedodávajú iné podmienky. Vzťahuje sa aj na 

aplikácie systému Windows, ktoré sú súčasťou softvéru Windows, ale sú oddelené od 

funkcií softvéru. Akékoľvek vopred nainštalované aplikácie, ktoré nie sú aplikáciami systému 

Windows, sa riadia štandardnými licenčnými podmienkami pre aplikácie uvedenými na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694 (Podmienky používania služby Windows Obchod), 

pokiaľ sa s takýmito aplikáciami nedodávajú iné podmienky. Ak softvér aktualizujete na verziu 

Windows 8.1, licencie na akékoľvek aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované výrobcom alebo 

inštalátorom, budú platiť aj po aktualizácii. 

Existujú úkony, ktoré so softvérom nesmiem robiť? Áno. Keďže sa softvér poskytuje na 

základe licencie a nepredáva sa, výrobca alebo inštalátor a spoločnosť Microsoft si vyhradzujú 

všetky práva (napríklad práva na základe zákonov o duševnom vlastníctve) výslovne neudelené 

v tejto zmluve. Táto licencia vám predovšetkým neposkytuje žiadne právo na nasledujúce úkony. 



Nesmiete: samostatne používať ani virtualizovať funkcie softvéru; zverejňovať, kopírovať 

(okrem povolenej záložnej kópie), prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať softvér; 

prevádzať softvér (okrem prípadov povolených v tejto zmluve); pokúšať sa obísť technické 

ochranné opatrenia v softvéri, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na 

súčasti s výnimkou prípadov, ktoré i napriek obmedzeniam uvedeným v tejto zmluve povoľuje 

váš právny poriadok. V takom prípade môžete robiť iba to, čo váš právny poriadok povoľuje. 

Internetové funkcie ani funkciu Bezpečnosť rodiny od spoločnosti Microsoft nesmiete používať 

spôsobom, ktorý by mohol brániť ich používaniu inými osobami. Takisto sa nesmiete pokúšať 

získať prístup k žiadnej službe, údajom, kontu ani sieti neoprávneným spôsobom. 

 

DODATOČNÉ PODMIENKY 

1. Licenčné práva a scenáre pre viacerých používateľov 

a. Počítač. „Počítač“ v tejto zmluve znamená hardvérový systém (fyzický alebo virtuálny) 

s interným ukladacím zariadením, v ktorom možno prevádzkovať softvér. Za počítač 

sa považuje aj oblasť hardvéru alebo komponent blade. Softvér sa licencuje na 

spúšťanie iba v jednom procesore v licencovanom počítači. 

b. Viacero verzií. Softvér obsahuje viacero verzií (napríklad 32-bitovú a 64-bitovú verziu) 

a vy môžete inštalovať iba jednu z týchto verzií. 

c. Viacero pripojení alebo ich zoskupenie. Hardvér alebo softvér, ktorý používate na 

vytvorenie viacerých pripojení alebo ich zoskupenie, prípadne na zníženie počtu 

zariadení alebo používateľov pristupujúcich k softvéru alebo používajúcich softvér, 

neznižuje počet potrebných licencií. Takýto hardvér alebo softvér môžete používať, 

len ak máte licenciu na každú kópiu softvéru, ktorú používate. 

d. Pripojenia zariadení. Prístup k softvéru inštalovanému v licencovanom počítači 

smiete povoliť maximálne 20 ďalším zariadeniam, a to na účely používania 

súborových služieb, tlačových služieb, internetových informačných služieb, služieb 

zdieľania pripojenia na internet a telefónnych služieb v licencovanom počítači. 

Prístup k softvéru v licencovanom počítači smiete povoliť ľubovoľnému počtu 

zariadení na synchronizáciu údajov medzi zariadeniami. Táto sekcia však neznamená, 

že máte právo na inštaláciu softvéru alebo používanie primárnej funkcie softvéru 

(inej než funkcií uvedených v tejto sekcii) v ktoromkoľvek z týchto ďalších zariadení. 

e. Používanie vo virtualizovanom prostredí. Ak pomocou virtualizačného softvéru 

vytvoríte v jednom počítačovom hardvérovom systéme jeden alebo viacero 

virtuálnych počítačov, každý virtuálny počítač a fyzický počítač sa na účely tejto 

zmluvy považuje za samostatný počítač. Táto licencia vám umožňuje inštalovať 

len jednu kópiu softvéru na používanie v jednom počítači, či už ide o fyzický, 

alebo virtuálny počítač. Ak chcete softvér používať vo viac než jednom virtuálnom 

počítači, musíte získať samostatné kópie softvéru a samostatnú licenciu na každú 

kópiu. Vo virtuálnom prostredí môže byť zabezpečenie obsahu chráneného 

technológiou spravovania digitálnych práv alebo inou technológiou šifrovania 

https://terminology.microsoft.com/ViewData.aspx?tid=1735282


celého obsahu diskovej jednotky menšie. 

f. Vzdialený prístup. Softvér obsahuje technológie Vzdialená pracovná plocha 

a Pomoc na diaľku. 

· Vzdialená pracovná plocha. Vzdialená pracovná plocha alebo podobné 

technológie sa licencujú na výstupné používanie z tohto počítača. Pomocou 

technológie Vzdialená pracovná plocha môžete z tohto počítača pristupovať 

k určitým vydaniam softvéru Windows spusteným v samostatne licencovanom 

hostiteľskom počítači. 

· Pomoc na diaľku. Technológiu Pomoc na diaľku alebo podobnú technológiu 

môžete použiť na zdieľanie aktívnej relácie bez potreby získania ďalších licencií 

na softvér. Technológia Pomoc na diaľku umožňuje priame pripojenie jedného 

používateľa k počítaču iného používateľa, a to zvyčajne na riešenie problémov. 

2. Záväzné rozhodcovské konanie a zrieknutie sa skupinovej žaloby 

a. Uplatnenie. Ak bývate v Spojených štátoch amerických, táto sekcia 2 sa vzťahuje 

na akýkoľvek spor OKREM SPOROV TÝKAJÚCICH SA VYNÚTENIA ALEBO 

PLATNOSTI VAŠICH PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁV DUŠEVNÉHO 

VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI MICROSOFT, VÝROBCU ALEBO INŠTALÁTORA, 

PRÍPADNE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SUBJEKTOV, KTORÍ VÁM, 

SPOLOČNOSTI MICROSOFT, VÝROBCOVI ALEBO INŠTALÁTOROVI POSKYTUJÚ 

LICENCIU. Spor znamená akýkoľvek spor, žalobu alebo inú kontroverziu medzi 

vami a výrobcom alebo inštalátorom alebo vami a spoločnosťou Microsoft týkajúcu 

sa softvéru (vrátane jeho ceny) alebo tejto zmluvy, či už na základe zmluvy, záruky, 

porušenia práva, štatútu, predpisu, nariadenia, alebo akéhokoľvek iného právneho 

či morálneho základu. „Spor“ bude mať najširší možný význam prípustný na 

základe zákonov. 

b. Oznámenie sporu. V prípade sporu musíte vy, výrobca, inštalátor alebo spoločnosť 

Microsoft oznámiť spor druhej strane, a to formou písomného vyhlásenia s menom, 

adresou a kontaktnými údajmi strany oznamujúcej spor, so skutočnosťami, ktoré 

viedli k vzniku sporu, a požadovanou nápravou. Oznámenie zašlite výrobcovi alebo 

inštalátorovi prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail a na obálku uveďte text ATTN: 

LEGAL DEPARTMENT. Oznámenie sporu so spoločnosťou Microsoft zašlite poštou 

na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft 

Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Formulár je dostupný na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Výrobca, inštalátor alebo spoločnosť 

Microsoft vám oznámenie sporu zašle prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail na 

vašu adresu, ak ju má k dispozícii, alebo na vašu e-mailovú adresu. Do 60 dní od 

dátumu odoslania oznámenia sporu sa vy a výrobca, inštalátor alebo spoločnosť 

Microsoft pokúsite spor vyriešiť prostredníctvom neformálneho rokovania. Po 60 

dňoch môžete vy, výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft začať rozhodcovské 

konanie. 



c. Súd drobných nárokov. Ak spor spĺňa všetky požiadavky na prerokovanie pred 

súdom drobných nárokov, môžete ho predložiť súdu drobných nárokov v krajine 

svojho trvalého pobytu alebo v mieste hlavnej prevádzky výrobcu alebo inštalátora. 

Súdu drobných nárokov ho môžete predložiť bez ohľadu na to, či ste predtým 

neformálne rokovali. 

d. Záväzné rozhodcovské konanie. Ak vy a výrobca, inštalátor alebo spoločnosť 

Microsoft nevyriešite spor prostredníctvom neformálneho rokovania ani pred 

súdom drobných nárokov, akékoľvek ďalšie úsilie o vyriešenie sporu bude 

podliehať výlučne záväznému rozhodcovskému konaniu vedenému podľa 

Federálneho zákona o rozhodcovskom konaní („FAA“). Vzdávate sa práva na 

predloženie (alebo na účasť ako strana alebo člen skupiny) všetkých sporov 

súdu tvorenému porotou alebo sudcom. Namiesto toho sa všetky spory budú 

riešiť pred neutrálnym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné s výnimkou 

obmedzeného práva na odvolanie na základe zákona FAA. Rozhodnutie tohto 

rozhodcu môže vynútiť akýkoľvek súd, ktorý má jurisdikciu nad zmluvnými stranami. 

e. Zrieknutie sa skupinovej žaloby. Akékoľvek konania na vyriešenie alebo 

predloženie sporu na akomkoľvek fóre budú prebiehať výlučne na 

individuálnom základe. Vy, výrobca, inštalátor ani spoločnosť Microsoft 

nebudete žiadať o prerokovanie sporu ako skupinovej žaloby, všeobecnej 

žaloby občianskeho splnomocnenca ani v žiadnom inom konaní, v ktorom 

niektorá zo strán koná alebo navrhuje konanie ako zástupca skupiny. Bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých strán všetkých dotknutých 

rozhodcovských alebo súdnych konaní sa žiadne rozhodcovské ani súdne 

konanie nebude kombinovať s iným konaním. 

f. Postup pri rozhodcovskom konaní. Akékoľvek rozhodcovské konanie bude viesť 

Americká rozhodcovská asociácia („AAA“) na základe svojich pravidiel pre komerčné 

rozhodcovské konania. Ak ste jednotlivec a používate softvér na osobné alebo 

domáce účely alebo ak hodnota sporu neprevyšuje 75 000 USD bez ohľadu na to, 

či ste jednotlivec a ako softvér používate, uplatnia sa aj doplnkové postupy asociácie 

pre spory so spotrebiteľmi. Ak chcete rozhodcovské konanie začať, odošlite asociácii 

AAA formulár žiadosti o rozhodcovské konanie na základe pravidiel pre komerčné 

rozhodcovské konania. Môžete požiadať o telefonické alebo osobné vypočutie 

v súlade s pravidlami asociácie AAA. V prípade sporu do 10 000 USD bude vypočutie 

telefonické, pokiaľ rozhodca nenájde právoplatný dôvod na osobné vypočutie. Ďalšie 

informácie získate na lokalite adr.org alebo na telefónnom čísle 1-800-778-7879. 

Ak chcete začať rozhodcovské konanie, odošlite asociácii AAA formulár dostupný 

na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Súhlasíte s tým, že rozhodcovské 

konanie začnete iba v krajine svojho trvalého pobytu alebo v mieste hlavnej 

prevádzky výrobcu alebo inštalátora (alebo v King County vo Washingtone, ak sa 

váš spor týka spoločnosti Microsoft). Výrobca alebo inštalátor súhlasí s tým, že 

rozhodcovské konanie začne iba v krajine vášho trvalého pobytu. Rozhodca vám 

môže ako jednotlivcovi priznať rovnaké škody ako súd. Rozhodca vám môže 



priznať deklaratórny alebo prikazujúci opravný prostriedok iba ako jednotlivcovi 

a iba v rozsahu požadovanom na uspokojenie vášho individuálneho nároku. 

g. Poplatky a odmeny za rozhodcovské konanie. 

i. Spory do 75 000 USD. Výrobca alebo inštalátor vám bezodkladne uhradí 

prihlasovací poplatok a zaplatí poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. 

Ak odmietnete poslednú písomnú ponuku výrobcu alebo inštalátora na 

urovnanie uskutočnenú pred vymenovaním rozhodcu („posledná písomná 

ponuka“), váš spor skončí rozhodnutím rozhodcu („rozhodnutie“) a rozhodca 

vám prizná viac, než je uvedené v poslednej písomnej ponuke, výrobca alebo 

inštalátor vám uhradí tri platby: (1) zaplatí sumu rozhodnutia alebo 1 000 USD 

podľa toho, ktorá suma je vyššia, (2) zaplatí dvojnásobok vašich primeraných 

nákladov na právne zastupovanie (ak vznikli) a (3) uhradí všetky primerané 

výdavky (vrátane poplatkov a nákladov na svedecké výpovede znalcov), 

ktoré vzniknú vášmu právnemu zástupcovi pri skúmaní, príprave a uplatňovaní 

vášho nároku v rámci rozhodcovského konania. Sumy určí rozhodca. 

ii. Spory nad 75 000 USD. Úhrada prihlasovacieho poplatku a poplatky a výdavky 

asociácie AAA a rozhodcu sa budú riadiť pravidlami asociácie AAA. 

iii. Spory zahŕňajúce akúkoľvek sumu. Ak rozhodcovské konanie začnete vy, 

potom výrobca alebo inštalátor bude požadovať svoje poplatky a výdavky 

uhradené asociácii AAA alebo rozhodcovi, prípadne váš prihlasovací 

poplatok, ktorý uhradil, iba ak rozhodca rozhodne, že rozhodcovské konanie 

je neopodstatnené alebo sleduje nesprávny účel . Ak rozhodcovské konanie 

začne výrobca alebo inštalátor, zaplatí všetky prihlasovacie poplatky, ako aj 

poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. Pri žiadnom rozhodcovskom 

konaní nebude od vás požadovať svoje poplatky ani výdavky na právne 

zastupovanie. Poplatky a výdavky sa nezapočítavajú do sumy sporu. 

h. Povinnosť prihlásiť nároky alebo spory do jedného roka . V rozsahu povolenom 

zákonmi sa akýkoľvek nárok alebo spor, na ktorý sa vzťahuje sekcia 2, musí prihlásiť 

na súde drobných nárokov (sekcia 2.c) alebo na rozhodcovské konanie (sekcia 2.d) 

do jedného roka. Ročné obdobie začína dňom, keď mohol byť nárok alebo spor 

prvýkrát prihlásený. Ak sa takýto nárok alebo spor neprihlási do jedného roka, 

stane sa natrvalo neprípustným. 

i. Oddeliteľnosť. Ak sa zrieknutie skupinovej žaloby uvedené v sekcii 2.e uzná za 

nezákonné alebo nevynútiteľné pre všetky alebo niektoré časti sporu, potom sa 

sekcia 2 (rozhodcovské konanie) nebude na tieto časti vzťahovať. Namiesto toho 

sa tieto časti oddelia a predložia súdu a zvyšné časti sa predložia na rozhodcovské 

konanie. Ak sa za nezákonné alebo nevynútiteľné uzná akékoľvek iné ustanovenie 

sekcie 2, toto ustanovenie sa oddelí a zvyšné časti sekcie 2 zostanú v plnej platnosti 

a účinnosti. 



j. Spoločnosť Microsoft ako zmluvná strana alebo oprávnená osoba z tretej strany. 

Ak je spoločnosť Microsoft výrobcom počítača alebo ak softvér získate ako 

aktualizáciu softvéru Windows 8 prostredníctvom služby Windows Obchod, 

spoločnosť Microsoft sa stáva zmluvnou stranou tejto zmluvy. V ostatných 

prípadoch nie je spoločnosť Microsoft zmluvnou stranou, ale vo vzťahu k vašej 

zmluve s výrobcom a inštalátorom je oprávnenou osobou z tretej strany na riešenie 

sporov prostredníctvom neformálneho rokovania a rozhodcovského konania. Ak 

máte spor so spoločnosťou Microsoft, spoločnosť Microsoft súhlasí s tým, že urobí 

všetko, s čím súhlasí výrobca alebo inštalátor v sekcii 2. Vy súhlasíte s tým, že vo 

vzťahu k spoločnosti Microsoft urobíte všetko, čo sa od vás vyžaduje v sekcii 2 vo 

vzťahu k výrobcovi alebo inštalátorovi. Rozhodcovské konanie alebo prípad pred 

súdom drobných nárokov môžete voči spoločnosti Microsoft začať v krajine svojho 

trvalého pobytu alebo v King County vo Washingtone. 

3. Voľba právneho poriadku 

Všetky nároky a spory týkajúce sa softvéru (vrátane jeho ceny) alebo tejto zmluvy vrátane 

nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy a nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného 

štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky, nepoctivého obohacovania 

sa a porušenia práva sa riadia právnym poriadkom štátu alebo krajiny, v ktorej bývate. 

Výnimkou sú všetky ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania, ktoré sa riadia zákonom 

FAA. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny. 

Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo 

krajiny môžete mať aj ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Ďalšie práva môžete mať 

aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho štátu 

alebo krajiny, táto zmluva nemení tieto ďalšie práva. 

4. Aktivácia 

a. Ďalšie informácie o spôsobe fungovania aktivácie. Softvér vám oznámi, či je 

nainštalovaná kópia softvéru správne licencovaná. Počas aktivácie softvér odošle 

spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a vašom počítači. Tieto informácie 

zahŕňajú verziu, jazyk a kód Product Key softvéru, adresu internetového protokolu 

počítača a informácie odvodené z hardvérovej konfigurácie počítača. Ďalšie 

informácie o aktivácii nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262. 

Ak je licencovaný počítač pripojený na internet, softvér sa automaticky spojí so 

spoločnosťou Microsoft kvôli aktivácii. Softvér môžete aktivovať aj manuálne 

prostredníctvom internetu alebo telefónu. V oboch prípadoch vám môžu byť 

účtované poplatky za používanie internetu alebo telefonických služieb. 

b. Opätovná aktivácia. Niektoré zmeny komponentov počítača alebo softvéru 

môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru. 

c. Zlyhanie aktivácie. Ak sa pri aktivácii alebo opätovnej aktivácii online zistí, že licenčné 

alebo aktivačné funkcie softvéru sú falošné, nesprávne licencované alebo obsahujú 

neoprávnené zmeny, aktivácia zlyhá a softvér sa pokúsi o vlastnú opravu nahradením 



neoprávnene zmeneného softvéru od spoločnosti Microsoft pravým softvérom od 

spoločnosti Microsoft. Softvér vám oznámi, ak nainštalovaná kópia softvéru je 

nesprávne licencovaná alebo obsahuje neoprávnené zmeny. Okrem toho sa môžu 

zobraziť pripomienky na získanie správne licencovanej kópie softvéru. Ak sa zistí, že 

vaša kópia softvéru je nesprávne licencovaná, nemusíte od spoločnosti Microsoft 

získať určité aktualizácie alebo inovácie. 

d. Prispôsobenie. Niektoré informácie zhromaždené počas aktivácie sa po aktivácii 

odošlú spoločnosti Microsoft, aby vám mohli byť poskytnuté prispôsobené služby. 

Služby Hlásenie chýb systému Windows a Windows Obchod napríklad odosielajú 

niektoré z týchto informácií s cieľom poskytovať služby prispôsobené typu 

počítačového hardvéru, v ktorom sa spúšťa tento softvér. Podobne aj služba 

konta Microsoft môže odosielať niektoré z týchto informácií s cieľom uľahčiť 

vám vytváranie nových kont Microsoft. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262. 

5. Internetové funkcie a ochrana osobných údajov 

Niektoré funkcie softvéru používajú internetové protokoly, ktoré spoločnosti Microsoft 

(prípadne jej dodávateľom alebo poskytovateľom služieb) odosielajú informácie o  počítači, 

napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému a  prehľadávača, názov 

a verziu používaného softvéru a jazykový kód počítača, v ktorom ste softvér nainštalovali. 

Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových funkcií v súlade 

s Prehlásením o ochrane osobných údajov v softvéri Windows 8.1 uvedeným na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 a informáciami, ktoré sa vám môžu zobraziť 

v používateľskom rozhraní softvéru Windows. Niektoré internetové funkcie môžu byť 

poskytnuté a aktualizované neskôr – ak napríklad získate aplikáciu, ktorá používa niektorú 

z príslušných služieb, alebo ak sa má zvýšiť bezpečnosť alebo spoľahlivosť softvéru. 

a. Windows Update. Ak v softvéri používate službu Windows Update, na jej správne 

fungovanie sa občas vyžadujú aktualizácie alebo súčasti na prevzatie služby 

Windows Update, ktoré sa prevezmú a nainštalujú bez ďalšieho upozornenia. 

b. Technológia správy digitálnych prístupových práv Windows. Niektorí vlastníci obsahu 

používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows (DRM) na 

ochranu svojich autorských práv a iného duševného vlastníctva vrátane zakázania 

funkcie softvéru na prehrávanie chráneného obsahu, ak technológia DRM softvéru 

Windows zlyhá. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže medzi licencie 

zahrnúť aj zoznam zrušeného softvéru. 

c. Windows Media Player. Ak používate prehrávač Windows Media Player, tento 

prehrávač zisťuje u spoločnosti Microsoft kompatibilné hudobné služby online 

vo vašej oblasti a nové verzie prehrávača. Prehrávač Windows Media Player 

môžete používať iba tak, ako je to uvedené na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605. 



d. Windows Defender. Ak je zapnutá funkcia Windows Defender, vyhľadá vo vašom 

počítači mnoho typov škodlivého softvéru („škodlivý softvér“) vrátane vírusov, červov, 

robotov, aplikácií rootkit, „spywaru“, „adwaru“ a iný potenciálne nežiaduci softvér. 

Ak pri prvom použití softvéru vyberiete odporúčané nastavenie zabezpečenia, takýto 

škodlivý softvér a ďalší potenciálne nežiaduci softvér označený ako „vysoko“ alebo 

„závažne“ nežiaduci sa automaticky odstráni. Takéto odstránenie môže spôsobiť 

nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači alebo predstavovať porušenie 

licencie na používanie príslušného softvéru. Môže sa stať, že odstránite alebo 

zakážete softvér, ktorý nie je nežiaduci. Ak používate funkciu Windows Defender 

a službu Windows Update, funkcia Windows Defender sa pravidelne aktualizuje 

prostredníctvom služby Windows Update. 

e. Odstránenie škodlivého softvéru. Softvér môže pravidelne vyhľadávať a odstraňovať 

škodlivý softvér z počítača pomocou nástroja na odstránenie škodlivého softvéru, 

ktorý sa naposledy prevzal do počítača. Po skončení vyhľadávania a  v pravidelných 

intervaloch sa spoločnosti Microsoft odošle správa so špecifickými informáciami 

o zistenom škodlivom softvéri, s chybami a ďalšími informáciami o vašom počítači. 

Tieto informácie sa použijú na pomoc pri ochrane vášho počítača pred škodlivým 

softvérom, ako aj na zlepšenie softvéru a ďalších produktov spoločnosti Microsoft. 

Funkciu zasielania správ softvéru môžete vypnúť podľa pokynov uvedených na 

lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=241725. 

f. Filter SmartScreen. Ak je povolený filter SmartScreen, v často aktualizovanom 

zozname webových stránok a súborov na prevzatie, ktoré boli spoločnosti Microsoft 

nahlásené ako nebezpečné alebo podozrivé, kontroluje adresy webových stránok 

a súborov na prevzatie, ktoré sa pokúšate zobraziť. Filter SmartScreen tiež v zozname 

často preberaných alebo spúšťaných programov kontroluje prevzaté programy, ktoré 

sa pokúšate spustiť, aby ste mohli prijať informovanejšie rozhodnutia založené na 

dôveryhodnosti. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov 

pre program Internet Explorer na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. 

Povolením filtra SmartScreen v softvéri Windows alebo programe Internet Explorer 

súhlasíte s touto funkciou a tiež s tým, že filter SmartScreen budete používať iba 

v súvislosti so softvérom Windows alebo programom Internet Explorer. Nesmiete 

(manuálne ani povolením alebo oprávnením akéhokoľvek softvéru alebo služby) 

kopírovať, zobrazovať, distribuovať, zhromažďovať ani ukladať žiadne údaje 

poskytnuté filtrom SmartScreen. 

g. Služba Network Address Translation (NAT) prevodu adresy IPv6 (Teredo). 

Pri každom spustení vášho licencovaného počítača sa služba Teredo pokúsi vyhľadať 

na internete verejnú službu IPv6 (Internet Protocol version 6). K tomu dochádza 

automaticky, keď je váš licencovaný počítač pripojený k verejnej alebo súkromnej 

sieti. Nedochádza k tomu v spravovaných sieťach, napríklad v podnikových 

doménach. Ak používate program, ktorý od služby Teredo vyžaduje používanie 

pripojenia IPv6, alebo ak nakonfigurujete svoju bránu firewall na neustále 

povoľovanie pripojenia IPv6, služba Teredo bude pravidelne kontaktovať 



službu Microsoft Teredo prostredníctvom internetu. Jediné informácie odosielané 

spoločnosti Microsoft sú štandardné informácie o počítači a názov vyžiadanej 

služby (napríklad teredo.ipv6.microsoft.com). Informácie odoslané z vášho počítača 

službou Teredo sa používajú na vyhodnotenie toho, či je váš počítač pripojený na 

internet a či môže vyhľadať verejnú službu IPv6. Po vyhľadaní tejto služby sa odošlú 

informácie na zachovanie pripojenia k službe IPv6. 

h. Funkcia Plug and Play a rozšírenia funkcie Plug and Play. Váš počítač nemusí mať 

ovládače potrebné na komunikáciu s hardvérom pripojeným k počítaču. V takom 

prípade môže funkcia aktualizácie softvéru získať a nainštalovať správny ovládač 

v počítači. Správca môže funkciu aktualizácie vypnúť. 

i. Digitálne certifikáty. Softvér používa digitálne certifikáty na potvrdenie identity 

používateľov internetu odosielaním informácií šifrovaných pomocou štandardu X.509, 

na digitálne podpisovanie súborov a makier a na overenie integrity a pôvodu obsahu 

súborov. Softvér môže prostredníctvom internetu načítať a aktualizovať certifikáty, 

zoznamy zrušených certifikátov a zoznam dôveryhodných certifikačných autorít. 

j. Network awareness. Táto funkcia pasívnym sledovaním sieťového prenosu alebo 

aktívnymi dotazmi DNS alebo HTTP určuje, či je systém pripojený k sieti. Dotaz 

prenáša iba štandardné informácie TCP/IP alebo DNS na účely smerovania. Funkciu 

aktívnych dotazov môžete vypnúť pomocou nastavenia v databáze Registry. 

k. Urýchľovače. Keď v programe Internet Explorer kliknete alebo presuniete kurzor 

na urýchľovač, príslušnému poskytovateľovi služby (ktorým nemusí byť spoločnosť 

Microsoft) sa môžu odoslať nasledujúce údaje: názov a celá webová adresa 

alebo adresa URL aktuálnej webovej stránky, štandardné informácie o počítači 

a akýkoľvek vybratý obsah. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. 

l. Aktualizácia služby poskytujúcej vyhľadávanie. Softvér prevezme aktualizáciu údajov 

uložených v počítači o službách poskytujúcich vyhľadávanie. Touto aktualizáciou 

sa služby poskytujúce vyhľadávanie inovujú novými funkciami, napríklad novými 

ikonami alebo návrhmi na vyhľadávanie. Táto aktualizácia je jednorazová. Ak však 

softvér neprevezme aktualizáciu úspešne, o vykonanie aktualizácie sa pokúsi 

niekoľkokrát. Ďalšie informácie nájdete na lokalite 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. 

m. Súbory „cookie“. Ak sa rozhodnete používať funkcie online softvéru, napríklad 

službu Pomoc a technická podpora online, môžu sa nastaviť súbory „cookie“. 

Ak chcete zistiť, ako možno súbory „cookie“ zablokovať, skontrolovať a odstrániť, 

prečítajte si sekciu o súboroch „cookie“ v Prehlásení o používaní osobných údajov 

na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74170. 

n. Windows Obchod. Okrem podmienok tejto zmluvy pre internetové funkcie môžete 

službu Windows Obchod používať len na základe podmienok dostupných na 



lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694. Tieto podmienky tiež obsahujú 

informácie o službe Windows Notification Service. Službu Windows Notification 

Service môžu používať aplikácie systému Windows alebo akékoľvek vopred 

nainštalované aplikácie v ponuke Štart. Súhlasíte s tým, že vám môžeme posielať 

oznámenia tak, ako je uvedené v Prehlásení o ochrane osobných údajov v softvéri 

Windows 8.1 a v Podmienkach poskytovania služby Windows Obchod. 

6. Aplikácie systému Windows 

Aplikácie systému Windows (napríklad Pošta, Kalendár alebo Ľudia) sú aplikácie vyvinuté 

spoločnosťou Microsoft, ktoré sa dodávajú so systémom Windows a na ktoré sa vám poskytuje 

licencia na základe tejto zmluvy. K jednotlivým aplikáciám systému Windows môžete získať 

prístup z príslušnej dlaždice v ponuke Štart. Niektoré aplikácie systému Windows poskytujú 

prístupový bod k službám online a používanie týchto služieb sa niekedy riadi samostatnými 

podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Tieto podmienky a zásady môžete 

zobraziť zobrazením nastavení príslušnej aplikácie. Ak sa v nastaveniach aplikácie nezobrazia 

ani nenachádzajú iné podmienky, súhlasíte s tým, že služby, ku ktorým pristupujete z aplikácií 

systému Windows, sa riadia Zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft uvedenou 

na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338 alebo (v prípade aplikácií systému Windows, 

ktoré pristupujú k službám Xbox) podmienkami uvedenými na lokalite xbox.com/legal/livetou. 

Služby sa môžu kedykoľvek zmeniť a nemusia byť v určitých krajinách dostupné. Výrobca alebo 

inštalátor môže distribuovať aj aplikácie vyvinuté spoločnosťou Microsoft a  inými vývojármi, 

ktoré budú podliehať samostatným licenčným podmienkam. Ktorúkoľvek ap likáciu systému 

Windows môžete kedykoľvek odinštalovať alebo znova nainštalovať prevzatím zo služby 

Windows Obchod. Niektoré aplikácie systému Windows obsahujú reklamy. Zobrazovanie 

prispôsobených reklám môžete ukončiť na lokalite choice.live.com. 

7. Doklad o licencii 

Platná licencia zahŕňa pravý kód Product Key, úspešnú aktiváciu softvéru, štítok o  pravosti 

systému Windows a doklad o kúpe od dodávateľa pravého softvéru spoločnosti Microsoft. 

Platná licencia tiež môže zahŕňať súbor na aktiváciu softvéru Windows, ktorý v zariadení 

nainštaloval výrobca alebo inštalátor. Ak je k dispozícii Certifikát pravosti alebo iný štítok 

softvéru Windows, pri kúpe musí byť prilepený na počítači alebo zobrazený na obale výrobcu 

alebo inštalátora, prípadne na periférnych zariadeniach. Ak štítok pravosti dostanete oddelene 

od zariadenia, nepredstavuje doklad o licencii. Ak ste softvér získali a prevzali prostredníctvom 

služby Windows Obchod, vaším dokladom o kúpe je doklad o kúpe softvéru Windows 8, 

ktorý ste aktualizovali. Doklad o kúpe je možné overiť podľa záznamov vášho predajcu. 

Ďalšie informácie o pravom softvéri od spoločnosti Microsoft nájdete na lokalite howtotell.com. 

8. Aktualizácie a inovácie 

Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo 

z autorizovaných zdrojov. Ak je vaša kópia softvéru nesprávne licencovaná, nemusíte od 

výrobcu alebo inštalátora, prípadne spoločnosti Microsoft získať určité aktualizácie alebo 



inovácie. Niektoré inovácie, technická podpora a iné služby sa môžu ponúkať iba používateľom 

pravého softvéru od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o pravom systéme Windows 

nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104612. Pravosť softvéru od spoločnosti 

Microsoft si môžete overiť na lokalite howtotell.com. 

9. Verzie s obmedzenými právami 

Niektoré verzie softvéru, napríklad softvér, ktorý nie je určený na ďalší predaj, alebo 

akademické vydanie softvéru, sa distribuujú na obmedzené účely. Softvér označený ako 

„NFR“ alebo „Nie je určený na ďalší predaj“ nesmiete predávať. Ak chcete používať softvér 

označený ako „Akademické vydanie“ alebo „AE“, musíte byť „oprávneným používateľom 

v oblasti vzdelávania“. Ak chcete získať ďalšie informácie o akademickom softvéri alebo 

zistiť, či ste oprávneným používateľom v oblasti vzdelávania, navštívte lokalitu 

microsoft.com/education alebo sa obráťte na afiláciu spoločnosti Microsoft vo svojej krajine. 

10. Písma, ikony, obrázky a zvuky 

a. Písmové komponenty. Počas prevádzky softvéru môžete na zobrazenie a vytlačenie 

obsahu použiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Písmo môžete dočasne prevziať do 

tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia na tlač obsahu a  vložiť do obsahu iba 

tak, ako to umožňujú obmedzenia na vkladanie písma. 

b. Ikony, obrázky a zvuky. Počas prevádzky softvéru môžete pristupovať k jeho ikonám, 

obrázkom, zvukom a médiám a používať ich iba z licencovaného počítača. Vzorové 

obrázky, zvuky a médiá poskytované so softvérom nesmiete zdieľať ani používať 

na žiadny iný účel. 

11. .NET Framework 

Softvér obsahuje jeden alebo viac komponentov .NET Framework. Ak pomocou komponentov 

.NET Framework vykonávate interné skúšobné testovanie, smiete ich používať iba  tak, ako je 

uvedené na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406. 

12. Vizuálne štandardy H.264/AVC a MPEG-4 a videoštandardy VC-1 

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE 

TECHNOLÓGIE AVC, VC-1 A VIZUÁLNE TECHNOLÓGIE MPEG-4 (ČASŤ 2) NA OSOBNÉ 

A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA, A TO NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO 

ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE („VIDEOŠTANDARDY“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE 

VIDEA AVC, VC-1 A MPEG-4 (ČASŤ 2) KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI 

A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA 

LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TAKÉHOTO VIDEA. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY 

SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ 

OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C NA LOKALITE WWW.MPEGLA.COM. 

13. Adobe Flash Player 



Softvér môže obsahovať niektorú verziu programu Adobe Flash Player. Súhlasíte s tým, že vaše 

používanie programu Adobe Flash Player sa riadi licenčnými podmienkami spoločnosti Adobe 

Systems Incorporated uvedenými na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe 

a Flash sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems 

Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách. 

14. Programy tretích strán 

Tento softvér obsahuje určité programy tretích strán. Súhlasíte s tým, že ich používanie sa riadi 

licenčnými podmienkami poskytovanými s týmito programami. 

15. Geografické a vývozné obmedzenia 

Ak sa používanie vášho softvéru obmedzuje na konkrétnu geografickú oblasť, môžete softvér 

aktivovať iba v tejto oblasti. Musíte tiež dodržať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony 

a predpisy pre oblasť exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér a ktoré zahŕňajú obmedzenia 

týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie 

informácie o geografických a vývozných obmedzeniach nájdete na lokalitách 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 a microsoft.com/exporting. 

16. Technická podpora a postupy vrátenia peňazí 

Ak požadujete informácie o možnostiach technickej podpory pre softvér vo všeobecnosti 

(vrátane verzie Windows 8.1 získanej ako aktualizácia softvéru Windows 8 prostredníctvom 

služby Windows Obchod), obráťte sa na výrobcu alebo inštalátora. Pozrite si číslo technickej 

podpory poskytnuté so softvérom. Pre ďalšie aktualizácie a doplnky získané priamo od 

spoločnosti Microsoft môže spoločnosť Microsoft poskytovať obmedzené služby technickej 

podpory vzťahujúce sa na správne licencovaný softvér tak, ako je to uvedené na lokalite 

support.microsoft.com/common/international.aspx. 

Ak požadujete vrátenie peňazí, obráťte sa na výrobcu alebo inštalátora a  informujte sa 

o reklamačných podmienkach. Ak chcete, aby vám boli peniaze vrátené, musíte dodržať 

príslušné reklamačné podmienky. Tieto podmienky môžu vyžadovať, aby ste softvér vrátili 

s celým počítačom, v ktorom je softvér nainštalovaný. 

17. Celistvosť zmluvy 

Táto zmluva (spoločne s licenčnými podmienkami v tlačenej forme alebo inými podmienkami 

dodanými s akýmikoľvek doplnkami softvéru, aktualizáciami a službami, ktoré poskytuje 

výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft a ktoré vy používate) a podmienky uvedené 

na webových prepojeniach uvedených v tejto zmluve predstavujú celú zmluvu pre softvér 

a akékoľvek takéto doplnky, aktualizácie a služby (pokiaľ výrobca, inštalátor alebo 

spoločnosť Microsoft neposkytuje s takýmito doplnkami, aktualizáciami alebo službami 

iné podmienky). Po spustení softvéru si túto zmluvu môžete pozrieť na lokalite 

microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx alebo podľa 

pokynov v časti Centrum akcií – Aktivácia systému Windows v rámci softvéru. Podmienky 

uvedené na ktoromkoľvek prepojení v tejto zmluve si po spustení softvéru môžete pozrieť 



v prehľadávači zadaním príslušných adries URL na paneli s adresou. Súhlasíte s tým, že to 

urobíte. Súhlasíte s tým, že pred používaním každej služby alebo dodanej aplikácie, ktorá 

sa riadi touto zmluvou a špecifickými podmienkami prepojenými s touto zmluvou, si 

prečítate podmienky pre danú službu. Uznávate, že používaním služby schvaľujete túto zmluvu 

a prepojené podmienky. V tejto zmluve sa nachádzajú aj informačné prepojenia. Nasledujúce 

prepojenia obsahujú záväzné podmienky: 

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 (Prehlásenie o ochrane osobných údajov 

v softvéri Windows 8.1) 

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=281874 (Postup pri rozhodcovskom konaní) 

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605 (Prehrávač Windows Media Player) 

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694 (Podmienky používania služby 

Windows Obchod) 

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338 (Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti 

Microsoft) 

· xbox.com/legal/livetou (Podmienky používania služby Xbox LIVE) 

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 (Podmienky pre rozhranie .NET Framework) 

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532 (Licenčné podmienky pre program 

Adobe Flash Player) 



 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

Poskytuje sa na softvér OBMEDZENÁ ZÁRUKA? Áno. Výrobca počítača alebo inštalátor sa 

zaručuje, že správne licencovaný softvér vrátane verzie Windows 8.1 získanej ako aktualizácia 

softvéru Windows 8 prostredníctvom služby Windows Obchod bude fungovať v súlade 

s materiálmi spoločnosti Microsoft, ktoré sú dodávané so softvérom. Ak počas 90-dňového 

obdobia platnosti tejto obmedzenej záruky získate aktualizácie alebo doplnky priamo od 

spoločnosti Microsoft, potom túto obmedzenú záruku na ne poskytuje spoločnosť Microsoft. 

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy, ktoré spôsobíte sami alebo ktoré vzniknú 

v dôsledku nedodržania pokynov alebo v dôsledku udalostí, ktoré výrobca, inštalátor alebo 

spoločnosť Microsoft nemôže mať v rozumnej miere pod kontrolou. Obmedzená záruka začína 

plynúť dňom, keď prvý používateľ vašej kópie softvéru získa túto kópiu, a trvá 90 dní. Záruka 

sa vzťahuje aj na akékoľvek doplnky, aktualizácie alebo náhradný softvér, ktorý môžete počas 

tohto 90-dňového obdobia získať od výrobcu, inštalátora alebo spoločnosti Microsoft, ale iba 

zvyšok tohto 90-dňového obdobia alebo 30 dní podľa toho, ktorá lehota je dlhšia. Prevedením 

softvéru sa lehota obmedzenej záruky nepredlžuje. Výrobca, inštalátor ani spoločnosť 

Microsoft neposkytuje žiadne ďalšie výslovné záruky ani podmienky. Výrobca alebo 

inštalátor a spoločnosť Microsoft odmietajú všetky implicitné záruky vrátane záruk 

obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích práv. Ak váš 

miestny právny poriadok nepovoľuje odmietnutie implicitných záruk, potom akékoľvek 

implicitné záruky alebo podmienky trvajú iba počas lehoty obmedzenej záruky a sú 

obmedzené v rozsahu povolenom vaším miestnym právnym poriadkom. Ak váš miestny 

právny poriadok vyžaduje dlhšiu lehotu obmedzenej záruky napriek tejto zmluve, potom 

sa uplatní táto dlhšia lehota, ale vymáhať môžete iba náhrady uvedené v tejto zmluve.  

Čo ak výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft poruší svoju záruku? Ak výrobca, 

inštalátor alebo spoločnosť Microsoft poruší svoju obmedzenú záruku, podľa vlastného 

rozhodnutia buď: (i) bezplatne opraví alebo nahradí softvér, alebo (ii) prijme vrátené produkty 

a vráti zaplatenú sumu (ak bola zaplatená). Výrobca alebo inštalátor (alebo spoločnosť 

Microsoft, ak ste ich získali priamo od spoločnosti Microsoft) môže tiež opraviť alebo nahradiť 

doplnky, aktualizácie a náhradný softvér alebo vrátiť sumu, ktorú ste za ne zaplatili (ak bola 

zaplatená). Toto sú vaše jediné náhrady za porušenie tejto obmedzenej záruky. Ak existuje 

právny základ na vymáhanie škôd od spoločnosti Microsoft, môžete vymáhať iba náhradu 

za priame škody, a to maximálne do sumy, ktorú ste zaplatili za softvér (alebo maximálne 50 

USD, ak ste softvér získali bezplatne). Ak chcete získať peniaze späť, musíte výrobcovi alebo 

inštalátorovi poskytnúť kópiu dokladu o kúpe a dodržať jeho reklamačné podmienky. 

Ak bol s počítačom dodaný pôvodný štítok s Certifikátom pravosti obsahujúci kód 

Product Key, musí ostať prilepený na počítači. 

Čo ak výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft poruší niektorú časť tejto zmluvy?  

Okrem vrátenia peňazí od výrobcu, inštalátora alebo spoločnosti Microsoft nesmiete 

vymáhať náhradu za iné škody vrátane priamych, následných škôd, ušlého zisku, 

špeciálnych, nepriamych ani náhodných škôd. Ak existuje právny základ na vymáhanie škôd 



od spoločnosti Microsoft, môžete vymáhať iba náhradu za priame škody, a to maximálne do 

sumy, ktorú ste zaplatili za softvér (alebo maximálne 50 USD, ak ste softvér získali bezplatne). 

Vylúčenia a obmedzenia škôd uvedené v tejto zmluve sa uplatňujú dokonca aj vtedy, ak oprava, 

nahradenie alebo vrátenie peňazí za softvér úplne nenahradí vaše straty alebo ak výrobca, 

inštalátor alebo spoločnosť Microsoft vedeli alebo mali vedieť o možných škodách. Niektoré 

štáty a krajiny nepovoľujú vylúčenia ani obmedzenia náhodných, následných ani iných škôd, 

takže tieto obmedzenia ani vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Ak napriek obmedzeniam 

uvedeným v tejto zmluve umožňuje váš miestny právny poriadok vymáhať od výrobcu, 

inštalátora alebo spoločnosti Microsoft iné škody, nemôžete vymáhať viac než sumu, 

ktorú ste zaplatili za softvér (alebo maximálne 50 USD, ak ste softvér získali bezplatne). 

POSTUPY PRI ZÁRUKE 

Ak chcete využiť servis v rámci obmedzenej záruky, musíte sa preukázať dokladom o kúpe. 

Ďalšie informácie o záručnom servise na softvér získate na adrese alebo bezplatnom 

telefónnom čísle výrobcu alebo inštalátora, ktoré bolo poskytnuté s vaším počítačom. 

Ak je výrobcom počítača spoločnosť Microsoft, kontaktujte ju nasledujúcimi spôsobmi: 

1. Spojené štáty americké a Kanada. Ak požadujete viac informácií o servise v rámci 

obmedzenej záruky a o tom, ako získať peniaze za softvér získaný v Spojených 

štátoch amerických a Kanade, obráťte sa na spoločnosť Microsoft telefonicky na číslo 

(800) MICROSOFT, poštou na adresu Microsoft Customer Service and Support, One 

Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA alebo navštívte stránku 

microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Európa, Stredný východ a Afrika. Ak ste softvér získali v Európe, na Strednom východe 

alebo v Afrike, obmedzenú záruku poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations 

Limited. Ak si chcete uplatniť nárok na základe obmedzenej záruky, musíte sa obrátiť na 

spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building 

Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland alebo na afiláciu 

spoločnosti Microsoft vo svojej krajine (navštívte lokalitu microsoft.com/worldwide). 

3. Austrália. Ak ste softvér získali v Austrálii, obráťte sa na spoločnosť Microsoft a uplatnite 

si nárok na čísle 13 20 58 alebo na adrese Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde 

NSW 2113 Australia. 

4. Ostatné krajiny. Ak ste softvér získali v inej krajine, obráťte sa na afiláciu spoločnosti 

Microsoft vo svojej krajine (navštívte lokalitu microsoft.com/worldwide). 
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