
Fałszywe oprogramowanie –

Nie ryzykuj



Poznaj wartość oryginalnego oprogramowania firmy Microsoft i upewnij się, 

że czerpiesz korzyści z zapewnianego przez nie bezpieczeństwa, niezawodności 

oraz dostępu do pomocy technicznej.

Oryginalne 

oprogramowanie 
zapewnia ochronę.

Oryginalne oprogramowanie pomaga chronić 

sprzęt przed wirusami, programami 

szpiegującymi, złośliwym oprogramowaniem 

oraz innymi zagrożeniami związanymi 

z fałszywym oprogramowaniem. 

Uzyskaj ochronę, której 

oczekujesz i na którą 

zasługujesz, korzystając

wyłącznie z oryginalnego 

oprogramowania firmy Microsoft. 

Zawsze możesz liczyć na niezawodność 

i wydajność oryginalnego oprogramowania. 

Nie możesz przecież pozwolić sobie na 

przestoje spowodowane awariami systemu 

lub naruszeniami zabezpieczeń, z którymi 

trzeba się liczyć w przypadku korzystania 

z fałszywego oprogramowania.

Oryginalne 

oprogramowanie 

jest niezawodne.

Dla oryginalnego 

oprogramowania 

świadczona jest pomoc 

techniczna.
Firma Microsoft i jej partnerzy świadczą 

pomoc techniczną wyłącznie dla 

oryginalnego oprogramowania. 

Użytkownicy fałszywego oprogramowania 

nie są uprawnieni do korzystania 

z pomocy technicznej, co naraża 

ich na poważne straty, gdy coś 

pójdzie nie tak.

Korzyści związane 

z oryginalnym oprogramowaniem



Istnieją realne zagrożenia związane z fałszywym oprogramowaniem. Bądź ich świadomy i poznaj zalety 

korzystania z oryginalnego oprogramowania, którego oczekujesz i na które zasługujesz.

Wirusy, złośliwe 

oprogramowanie, 

kradzież tożsamości.

Uszkodzenie 

komputerów osobistych 

i urządzeń.

1 na 3 komputery osobiste, 

na których zainstalowane jest 

fałszywe oprogramowanie, zostanie 

zainfekowany złośliwym 

oprogramowaniem 

(ang. malware)*. Zwiększa to ryzyko 

kradzieży tożsamości i danych 

logowania do bankowości 

internetowej, a także 

prawdopodobieństwo przekazania 

wirusa współpracownikom 

i znajomym. 

Fałszywe oprogramowanie może 
drastycznie pogorszyć wydajność
komputerów osobistych 
i urządzeń — zarówno tych 
wykorzystywanych w pracy, 
jak i użytkowanych w domu. 
Zadbaj o to, żeby Twoje 
inwestycje w technologie były 
wolne od tych zagrożeń.

Chytry dwa razy 

traci.

Rozwiązywanie poważnych 
problemów spowodowanych 
korzystaniem z fałszywego 
oprogramowania jest 
czasochłonne i kosztowne. 
Koszty naprawy szkód szybko 
pochłaniają pozorne 
oszczędności płynące z zakupu 
fałszywego oprogramowania. 
To się po prostu nie opłaca.

* International Data Corporation, badanie DANGERS OF COUNTERFEIT SOFTWARE z 2013 r.

Ryzyko związane z fałszywym oprogramowaniem



Pomóż klientom indywidualnym i firmom zrozumieć konkretne zagrożenia, które stwarza w ich 

segmencie fałszywe oprogramowanie.

Firmy Klienci indywidualni

Korzystanie z fałszywego oprogramowania może narazić
każdego – małe firmy, duże przedsiębiorstwa oraz 
podmioty z sektora publicznego – na poważne problemy, 
takie jak:

• Szkody powodowane przez złośliwe oprogramowanie 
i wirusy 

• Nieuprawniony dostęp do informacji poufnych firmy
• Utrata wrażliwych informacji
• Spadek produktywności i duże koszty z tytułu rozwiązywania 

problemów związanych z
bezpieczeństwem, 
w tym bezpieczeństwem danych

• Zmniejszona konkurencyjność i obniżenie 
standardów obsługi klienta podczas 
rozwiązywania problemów    

Fałszywe oprogramowanie może nieść ze sobą fatalne 
skutki dla użytkowników, którzy często nie potrafią
samodzielnie rozwiązywać problemów, takie jak:

• Zwiększone ryzyko infekcji wirusami i złośliwym 
oprogramowaniem, które mogą łatwo rozprzestrzeniać się
pomiędzy znajomymi i kontaktami z sieci 
społecznościowych

• Narażenie wszystkich komputerów osobistych i innych 
urządzeń w domu na działania przestępców szukających 
dostępu do informacji poufnych

• Zwiększone ryzyko kradzieży tożsamości oraz
danych logowania do konta bankowego

• Ryzyko awarii komputera oraz utraty danych
• Wyższe koszty i dłuższe przestoje 

w trakcie rozwiązywania problemów 

Zagrożenia dla konkretnych typów klientów



Istnieją trzy główne typy programów licencjonowania Microsoft. Zapoznaj się z tymi programami, aby mieć 

pewność, że korzystasz z licencji najlepiej spełniającej Twoje potrzeby. 

Programy licencjonowania firmy Microsoft

Licencja OEM na 

oprogramowanie

Licencja OEM na oprogramowanie jest 

dostępna dla producentów komputerów 

i umożliwia preinstalację systemu na nowym 

sprzęcie. Firma Microsoft udziela producentom 

OEM licencji na preinstalację oprogramowania, 

a producenci udzielają następnie licencji 

użytkownikom końcowym na warunkach 

określonych w Licencji na oprogramowanie 

dla użytkowników końcowych. Pomoc 

techniczna dla produktu jest świadczona przez 

producentów OEM. 

Użytkownicy końcowi kupują 

komputer z oprogramowaniem 

preinstalowanym przez 

producenta OEM.

Pełne pakiety oprogramowania 

(FPP), zwane także 

oprogramowaniem do 

sprzedaży detalicznej, mogą 

być kupowane przez 

użytkowników końcowych 

w sklepach detalicznych oraz 

przez Internet. Pomoc 

techniczną dla wersji 

oprogramowania do sprzedaży 

detalicznej świadczy firma 

Microsoft. 

Produkt detaliczny Licencjonowanie 

grupowe

Licencjonowanie grupowe firmy 

Microsoft oferuje 

oprogramowanie firmom, które 

potrzebują co najmniej 5 licencji. 

Warto podkreślić, że wszystkie 

Umowy licencjonowania 

grupowego obejmują wyłącznie 

uaktualnienia systemu Windows, 

a nie pełne licencje na system 

Windows. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat 

licencjonowania grupowego, 

odwiedź stronę 

www.microsoft.com/licensing.

Licencjonowanie grupowe



Fakty dotyczące licencji na system operacyjny Windows:

Są tylko dwa sposoby na uzyskanie pełnej licencji na system Windows:

1. Wersja OEM dostarczana przez producenta komputera, jako najlepsza i najtańsza opcja

2. Produkt detaliczny (FPP)

Klienci nie mogą uzyskać wersji OEM po zakupie komputera

Licencje OEM są dostępne tylko z preinstalowanym oprogramowaniem przy zakupie komputera

Licencje OEM nie mogą być przenoszone z komputera, na którym 

oprogramowanie było zainstalowane po raz pierwszy

Są one przypisane do oryginalnego komputera 

Umowy na licencjonowanie grupowe firmy Microsoft obejmują wyłącznie 

licencje na uaktualnienie systemów Windows

Wszystkie umowy na licencjonowanie grupowe firmy Microsoft (umowy Select, Open, Enterprise 

czy dla instytucji edukacyjnych itp.) obejmują wyłącznie licencje na uaktualnienie systemów Windows



Komputery bez oprogramowania

• Zaopatrując się w system operacyjny samodzielnie, możesz paść 

ofiarą oszustwa i nabyć fałszywe lub pozbawione licencji wersje po 

cenach zbyt atrakcyjnych, żeby mogły dotyczyć pełnowartościowego 

produktu.

• Próba skorzystania z umowy na licencjonowanie grupowe w celu 

uzyskania licencji na system Windows sprawi, że pozostaniesz bez 

licencji. Wszystkie umowy na licencjonowanie grupowe firmy 

Microsoft obejmują wyłącznie licencje na uaktualnienie systemów 

Windows. 

• Przenoszenie licencji OEM ze starszego komputera jest niedozwolone 

i sprawi, że zostaniesz bez licencji. 

Komputery bez oprogramowania narażają Cię 

na ryzyko związane z korzystaniem z wersji 

pirackich lub pozbawionych licencji, ponieważ:

Postaraj się, by nabywanie licencji było łatwe i nieskomplikowane, 

zawsze żądając komputerów z preinstalowanym, oryginalnym 

systemem Windows z licencją OEM.

Może Ci się wydawać, że kupując 

komputery bez preinstalowanego 

oprogramowania, oszczędzasz 

pieniądze. W rzeczywistości 

jednak narażasz się na kłopoty.



Zakup komputera
Dowiedz się, jak rozpoznać oryginalne oprogramowanie przy zakupie komputera 

osobistego lub innych urządzeń.

Etykieta oryginalnego produktu Microsoft (GML)

Etykieta GML wskazuje, czy na urządzeniu został 

preinstalowany oryginalny system Windows lub czy 

jest do niego przypisana licencja na oryginalny 

system. Etykieta pomaga też użytkownikom 

w ustaleniu, jaka wersja systemu Windows jest 

preinstalowana na urządzeniu. Etykiety GML są 

zwykle umieszczane na spodzie lub z tyłu 

urządzenia i zmieniają kolory, kiedy patrzy się na nie 

pod różnymi kątami, dzięki czemu łatwo jest 

określić, czy są oryginalne. 

Etykietę GML powinny mieć nowe urządzenia: 

• na których preinstalowano lub do których przypisano 

licencje na wersje Pro systemów Windows 8, Windows 8.1 

lub Windows 10, włącznie z urządzeniami wysyłanymi do 

Chin (z wyjątkiem Hongkongu i Makau);

• które są licencjonowane na najnowsze produkty Windows 

Pro, ale zastosowano na nich zmianę na wcześniejszą wersję 

systemu Windows Professional. Więcej informacji na temat 

prawa do zmiany na starszą wersję znaleźć można pod 

adresem http://aka.ms/msoemdowngraderights .

Niektóre urządzenia, np. telefony i tablety z systemem Windows, 

mogą nie mieć naklejonej etykiety oryginalnego produktu 

Microsoft.

Windows 10

Certyfikaty Autentyczności dołączone do komputerów z preinstalowaną wersją systemu Windows 10 

lub objętych licencją na system zawierają nazwę produktu wydrukowaną na etykiecie, a także 

zabezpieczenia przeciw fałszowaniu, takie jak:

Druk wklęsły — specjalistyczna metoda druku, umożliwiająca uzyskanie wypukłych krawędzi liter na 

powierzchni etykiety. Można je wyczuć opuszkiem palca. Prawa strona etykiety powinna być gładsza 

niż lewa, na której zastosowano druk wklęsły. 

Obraz utajony — spójrz prosto na etykietę, a następnie spróbuj na nią spojrzeć pod bardzo dużym 

kątem, na przykład odsuwając ją od siebie — pod logo Windows pojawi się litera M.

Wcześniejsze wersje systemu Windows

Certyfikaty Autentyczności dołączone do komputerów z preinstalowaną wersją systemu 

wcześniejszą niż Windows 10 lub objętych licencją na system zawierają nazwę produktu 

wydrukowaną na etykiecie, a także zabezpieczenia przeciw fałszowaniu, takie jak: 

• Wpleciona nić zabezpieczająca — jest wpleciona w papier, a kiedy pojawia się na 

powierzchni, widoczne są także włókna papieru 

• Zmieniające kolor krawędzie — zmieniają kolor od zielonego do magenty, kiedy patrzy się 

na nie pod różnymi kątami

Etykieta Certyfikatu Autentyczności

Certyfikat Autentyczności to etykieta często naklejana na komputer z określonymi wersjami systemu Windows 

lub Windows Server. Zwykle Certyfikat Autentyczności można znaleźć na obudowie komputera lub —

w niektórych nowszych laptopach — wewnątrz komory baterii. 

Certyfikaty Autentyczności i/lub klucze produktu nigdy nie powinny być kupowane oddzielnie od samego 

produktu.



Upewnij się, że rozumiesz, na czym polegają różne rodzaje piractwa oraz wiesz, 

jak sprawdzić, czy korzystasz wyłącznie z oryginalnego oprogramowania. 

Pamiętaj, że podejrzanie korzystna cena zazwyczaj nie jest prawdziwą okazją.

Rodzaje piractwa 



Piracka instalacja na dysku twardym 

(Hard Disk Loading)

Piracka instalacja na dysku twardym (hard disk loading) polega na tym, że producent 

systemów instaluje (i zwykle aktywuje) jedną licencję na wielu urządzeniach, 

a następnie sprzedaje te urządzenia bez licencji na oprogramowanie. 

Producent systemów unika ponoszenia kosztów licencji, ale pobiera opłatę 

od klienta za nielegalne oprogramowanie. Klienci zwykle nie wiedzą, że korzystają 

z pirackiego oprogramowania, dopóki nie napotkają problemów.

Definicja

Poproś sprzedawcę komputerów osobistych, żeby potwierdził, że instaluje na nich 

oryginalne, w pełni licencjonowane oprogramowanie. Kupując komputery 

osobiste z zainstalowanym systemem Windows Professional, poszukaj etykiety 

Certyfikatu Autentyczności lub etykiety oryginalnego produktu Microsoft, które 

wskazują, że na urządzeniu zainstalowane jest oryginalne oprogramowanie firmy 

Microsoft. Dowiedz się więcej na stronie 

http://aka.ms/mshardwarepcpurchase. 

Jak unikać

Wystrzegaj się:
• Oprogramowania instalowanego 

bez towarzyszącej mu 

odpowiedniej licencji

• Opłat za licencje, których 

nie otrzymujesz

• Komputerów sprzedawanych 

bez Certyfikatu Autentyczności 

oraz Etykiet oryginalnego 

produktu Microsoft (GML)

http://aka.ms/mshardwarepcpurchase


Pobieranie oprogramowania z Internetu

Oprogramowanie dystrybuowane nielegalnie za pośrednictwem sieci 

równorzędnych (ang. peer-to-peer) lub pobierane z nieautoryzowanych stron 

internetowych. Oprogramowanie to zawiera zwykle szkodliwe złośliwe 

oprogramowanie i wirusy, które mogą narazić użytkowników na niebezpieczeństwo.

Definicja

Oprogramowanie firmy Microsoft pobieraj wyłącznie z legalnych stron, takich jak 

np. Microsoft Store. Nigdy nie pobieraj oprogramowania z sieci równorzędnych (ang. 

peer-to-peer), z witryn BitTorrent ani ze stron hostowania plików oferujących pobranie 

jednym kliknięciem. Dowiedz się więcej na stronie http://aka.ms/mssoftwaredigital

oraz na stronie www.bsa.org/anti-piracy/internetpiracy

Jak unikać

Wystrzegaj się:
• Sieci równorzędnych 

oferujących bezpłatne 

oprogramowanie

• Wyszukiwarki BitTorrent

• Stron hostowania plików 

oferujących pobranie jednym 

kliknięciem

http://aka.ms/mssoftwaredigital
http://www.bsa.org/anti-piracy/internetpiracy


Autonomiczne Certyfikaty Autentyczności

Autonomiczne Certyfikaty Autentyczności to certyfikaty sprzedawane osobno, bez 

towarzyszącego im oprogramowania, które uwierzytelniają. Mogą one być fałszywe 

i często są kupowane hurtowo przez producentów komputerów osobistych, którzy 

umieszczają je na komputerach sprzedawanych następnie bez licencji. 

Definicja

Jak unikać
Poproś sprzedawcę komputerów osobistych, aby potwierdził, że na Twoim 

urządzeniu zostało zainstalowane oryginalne oprogramowanie, i sprawdź, czy 

Certyfikat Autentyczności przyklejony do Twojego komputera jest oryginalny oraz 

czy sprzedawca posiada do niego licencję. Dowiedz się więcej na stronie 

http://aka.ms/mshardwarepcpurchase

Wystrzegaj się:
• Certyfikatów Autentyczności 

dołączonych do komputera, 

ale pozbawionych licencji, 

którą uwierzytelniają

• Fałszywych Certyfikatów 

Autentyczności

http://aka.ms/mshardwarepcpurchase


Nieuprawnione udostępnianie 

kluczy licencji zbiorczej

Definicja

Jak unikać

W ramach Umów licencjonowania zbiorowego Microsoft duże organizacje 

otrzymują klucze licencji zbiorczej na potrzeby aktywacji produktów firmy Microsoft 

w określonych scenariuszach. Nieautoryzowana dystrybucja kluczy licencji zbiorczej 

poza organizacją, do której są one przypisane, to rodzaj piractwa.

Tylko urządzenia należące do organizacji posiadającej Umowę licencjonowania 

zbiorowego mogą korzystać z przypisanych w ramach umowy kluczy licencji zbiorczej. 

Klucze licencji zbiorczej nigdy nie są prawdziwe, jeśli są sprzedawane bądź 

dystrybuowane poza organizacją, do której są przypisane. Nie kupuj, nie używaj ani 

nie pobieraj niezgodnie z prawem klucza licencji zbiorczej. Aby dowiedzieć się więcej 

na temat kluczy licencji zbiorczej, wejdź na stronę 

http://aka.ms/mslicensingfaqproductactivation.

Wystrzegaj się:
• Kluczy licencji zbiorczej 

oferowanych do kupienia lub 

pobrania

• Kluczy licencji zbiorczej 

rozprowadzanych poza 

organizacją, z którą są 

powiązane

http://aka.ms/mslicensingfaqproductactivation


Aukcje internetowe

Definicja

Jak unikać

Pirackie oprogramowanie często jest dystrybuowane za pośrednictwem internetowych 

serwisów aukcyjnych, w których to sprzedawcy dopuszczają się oszustwa wobec nic 

niepodejrzewających kupujących. Sprzedawcy mogą oferować produkty z drugiej ręki, 

wcześniej aktywowane oprogramowanie, kradzione lub używane Certyfikaty 

Autentyczności, nielegalnie dystrybuowane klucze produktu, nielegalnie skopiowane 

dyski DVD itp. Kupujący często nie mogą już nic zrobić, gdy odkryją, że padli ofiarą 

piractwa.

Zachowaj ostrożność przy kupowaniu oprogramowania na aukcjach internetowych. 

Zadawaj odpowiednie pytania. Czy oprogramowanie zostanie dostarczone 

w oryginalnym opakowaniu? Czy zawiera wszelkie niezbędne składniki? Czy wyjątkowo 

atrakcyjna cena nie jest podejrzana? Czy oprogramowanie jest sprzedawane przez 

odsprzedawcę, którego znasz i któremu ufasz? Dowiedz się więcej na stronie 

https://aka.ms/msonlineshopping.

Wystrzegaj się:
• Wykorzystanych i fałszywych 

Certyfikatów Autentyczności

• Nielegalnie dystrybuowanych 

kluczy produktu lub kluczy 

licencji zbiorczej

• Podejrzanie korzystnych cen

• Oprogramowania z drugiej 

ręki

• Aktywowanego wcześniej 

oprogramowania

• Nielegalnie skopiowanych 

dysków DVD

https://aka.ms/msonlineshopping


Najczęstsze pytania oraz reagowanie na zastrzeżenia
Klienci mogą zadawać pytania dotyczące fałszywego oprogramowania lub zgłaszać zastrzeżenia co do konieczności płacenia 

za oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jak lepiej 

prowadzić takie rozmowy oraz jak informować klientów o tym, jak ważne jest uzyskanie oryginalnego oprogramowania od 

zaufanych sprzedawców, takich jak Ty. 

Pytanie/zastrzeżenie klienta: Po czym poznać, że kupuję oryginalne oprogramowanie?

Odpowiedź sprzedawcy: Najlepsze sposoby na upewnienie się, że kupuje się oryginalne oprogramowanie, to:

• Kupowanie oprogramowania od sprzedawcy, którego się zna i któremu się ufa. Takiego, który może zagwarantować, że 

sprzedaje oryginalne oprogramowanie i zaoferuje pomoc techniczną, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

• Należy wystrzegać się pobierania oprogramowania online oraz uważać na podejrzanie atrakcyjne ceny. Należy mieć 

świadomość tego, co się kupuje, a jeśli cena wydaje się nad wyraz korzystna, to prawdopodobnie nie jest prawdziwa okazja.

• Należy poszukać oznak świadczących o oryginalnym oprogramowaniu, takich jak etykiety Certyfikatu Autentyczności czy 

etykiety oryginalnego produktu Microsoft. Więcej informacji podano na stronie www.howtotell.com.

Pytanie/zastrzeżenie klienta: Oryginalne oprogramowanie jest za drogie. Znajdę tańszą wersję gdzieś indziej. 

Odpowiedź sprzedawcy: Najprostszym, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest kupno nowego komputera osobistego 

z preinstalowanym oryginalnym oprogramowaniem. Nabywając tańsze oprogramowanie gdzieś indziej, klient naraża się na ryzyko 

związane z fałszywymi lub pozbawionymi licencji wersjami, w tym ataki wirusów i złośliwego oprogramowania, które mogą 

przyczyniać się do kradzieży tożsamości i danych logowania do bankowości internetowej, pogorszenie wydajności komputera, brak 

pomocy technicznej i wyższe koszty usuwania pojawiających się problemów. To się po prostu nie opłaca.

?

http://www.howtotell.com/


Pytanie/zastrzeżenie klienta: Kupię tańszą wersję oprogramowania w internetowym serwisie 

aukcyjnym. Tam ceny są o wiele atrakcyjniejsze.

Odpowiedź sprzedawcy: Wprawdzie na aukcjach internetowych można znaleźć atrakcyjne oferty sprzedaży 

oprogramowania, ale należy się ich wystrzegać. Musi być jakiś powód tego, że ceny są tam „podejrzanie atrakcyjne”. Pirackie 

lub nieautoryzowane oprogramowanie często jest sprzedawane właśnie na aukcjach internetowych przez nieuczciwych 

sprzedawców oszukujących niczego niepodejrzewających klientów. Może się zdarzyć, że klient kupi używane Certyfikaty 

Autentyczności pochodzące ze starych komputerów, kradzione i/lub fałszywe Certyfikaty Autentyczności, oprogramowanie 

z drugiej ręki, wcześniej aktywowane oprogramowanie, kradzione klucze produktów lub klucze licencji zbiorczych, skopiowane 

oprogramowanie sprzedawane bez legalnej licencji itp.

Należy zachowywać ostrożność przy zakupach online i uważać, aby nie paść ofiarą oszusta. Należy dokładnie ustalić ze 

sprzedawcą, co jest przedmiotem transakcji: W tym celu można zadać następujące pytania:

• Czy oprogramowanie zostanie dostarczone w oryginalnym opakowaniu?

• Czy oprogramowanie zawiera wszystkie niezbędne i oryginalne składniki? 

• Czy kupowane oprogramowanie jest nowe czy używane, i czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące licencji?

• Czy cena nie jest „podejrzanie atrakcyjna”?

• Czy sprzedawca nie próbuje sprzedać oprogramowania, które było już używane i zostało aktywowane?

• Czy sprzedawca nie próbuje sprzedać klucza licencji zbiorczej, klucza produktu lub innego klucza, któremu nie towarzyszy 

żadna autentyczna licencja na oprogramowanie?

• Czy oprogramowanie jest sprzedawane przez odsprzedawcę, którego znam i któremu ufam? 

Więcej informacji podano na stronach http://aka.ms/msonlineshopping i http://internet.bsa.org.

http://aka.ms/msonlineshopping
http://internet.bsa.org/


Pytanie/zastrzeżenie klienta: Istnieją darmowe wersje oprogramowania, które można pobrać online, 

dlaczego więc mam płacić za oprogramowanie, skoro mogę je uzyskać za darmo? 

Odpowiedź sprzedawcy: „Bezpłatne” oprogramowanie to oczywisty sygnał, że jest ono podejrzane. Takie 

oprogramowanie jest często dystrybuowane za pośrednictwem sieci równorzędnych lub innych nieautoryzowanych witryn 

i zawiera zwykle szkodliwe złośliwe oprogramowanie i wirusy, które mogą narazić użytkowników na niebezpieczeństwo. 

Przestępcy mogą wykorzystywać programy szpiegujące i złośliwe oprogramowanie pobrane przez użytkownika do uzyskania 

dostępu do poufnych danych. 

Nigdy nie należy pobierać oprogramowania z sieci równorzędnych, z witryn BitTorrent ani ze stron hostowania plików 

oferujących pobranie jednym kliknięciem. Naprawienie problemów spowodowanych przez pobrane w ten sposób pliki może 

być czasochłonne i kosztowne. Pobrane „bezpłatne” oprogramowanie może stać się niezwykle kosztownym problemem, który 

trzeba rozwiązać. Po prostu nie warto ryzykować. 

Pytanie/zastrzeżenie klienta: Mam umowę licencjonowania grupowego i zamierzam ją wykorzystać jako 

licencję na system operacyjny, więc nie muszę kupować licencji.

Odpowiedź sprzedawcy: Umowy na licencjonowanie grupowe obejmują wyłącznie licencje na uaktualnienie systemów 

Windows. Wszystkie umowy na licencjonowanie grupowe, w tym dla instytucji edukacyjnych, rządowych, medycznych oraz 

małych firm, obejmują wyłącznie licencje na uaktualnienie systemów Windows i wymagają kwalifikowanej licencji na system 

Windows. Nie można uaktualnić licencji, jeśli się jej nie posiada, dlatego lepiej kupić ją ode mnie, gdyż to najtańszy sposób na

uzyskanie pełnej licencji na system Windows. Inną opcją jest zakup produktu detalicznego, ale to droższe rozwiązanie. Więcej 

informacji na ten temat znajdziesz na stronie http://aka.ms/mspiracyfacts. 

http://aka.ms/mspiracyfacts


Pytanie/zastrzeżenie klienta: Dlaczego mam kupować od Was tę drogą wersję?

Odpowiedź sprzedawcy: Kupując u nas, klient wie, co kupuje. Oryginalne oprogramowanie działające w niezawodny, 

zgodny z oczekiwaniami sposób. Oryginalne oprogramowanie zapewniające ochronę przed wirusami, programami 

szpiegującymi i złośliwym oprogramowaniem. Oryginalne oprogramowanie, dla którego klient otrzymuje pomoc techniczną 

zawsze, kiedy jej potrzebuje. Nie warto ryzykować, kupując w innym miejscu. Lepiej wybrać nas jako swojego zaufanego 

dostawcę wyłącznie oryginalnego oprogramowania.

Pytanie/zastrzeżenie klienta: Jakie są faktyczne szkody związane z kupnem fałszywego oprogramowania?

Czy to nie jest to samo oryginalne oprogramowanie, ale tańsze?

Odpowiedź sprzedawcy: Fałszywe oprogramowanie jest niebezpieczne i może negatywnie wpływać na wydajność oraz 

żywotność urządzeń lub komputera. Może zawierać wirusy i złośliwe oprogramowanie, które umożliwiają kradzież tożsamości 

oraz danych logowania do serwisów bankowych. Może także powodować awarie systemu oraz problemy z bezpieczeństwem. 

Naprawienie tych problemów jest czasochłonne i kosztowne, przez co oszczędności wynikające z nabycia fałszywego 

oprogramowania szybko znikają. Ponadto fałszywe oprogramowanie nie uprawnia do korzystania z pomocy technicznej 

świadczonej przez firmę Microsoft i jej partnerów, co naraża na poważne straty, gdy coś pójdzie nie tak. Nie warto ryzykować – to 

się po prostu nie opłaca.


