
Formularz wykupienia gwarancji na technologię Windows XP

Zakupiony produkt Windows® XP w pudełku Spełniający warunki produkt Windows Vista™ 
w pudełku Data zakupu Klucz produktu Windows XP*

Windows® XP Home Edition Upgrade Windows VistaTM Home Basic Upgrade

Windows® XP Home Edition Full Windows VistaTM Home Basic Upgrade

Windows® XP Professional Upgrade Windows VistaTM Business Upgrade

Windows® XP Professional Full Windows VistaTM Business Upgrade

Pakiet Windows® Genuine Advantage (WGA)
dla Windows XP—Home Windows VistaTM Home Basic Upgrade

Pakiet Windows® Genuine Advantage (WGA)
dla Windows XP—Professional Windows VistaTM Business Upgrade

Realizacja, wysyłka i obsługa jednostki 
produktu (15,00 EUR)

Suma częściowa

Podatek (16%)

Suma łączna

Krok        Zapoznaj się z warunkami: Spełniające warunki zakupy produktów Windows® XP w pudełkach, u sprzedawcy detalicznego lub 
autoryzowanego odsprzedawcy firmy Microsoft. Okres zakupu: od 2006-10-26 do 2007-02-28 (Data stempla pocztowego: do 2007-03-31)

Krok        Wybierz produkty spełniające warunki

 

_______________________________________________________________________________
Imię	 																					Nazwisko	(lub	nazwa	firmy,	jeżeli	nabywcą	jest	firma)

_______________________________________________________________________________
Adres	pocztowy	(skrzynki	pocztowe	niedopuszczalne)

_______________________________________________________________________________
Miejscowość	 Województwo																							Kod	pocztowy																			Kraj

_______________________________________________________________________________
Adres	e-mail	(opcjonalnie)

_______________________________________________________________________________
Telefon	kontaktowy	(w przypadku pytań)

Sposób płatności:

 	Visa	  	MasterCard	  	American	Express	  	Czek	

_______________________________________________________________________________
Numer	karty	 	 Data	ważności

X______________________________________________________________________________
Podpis	posiadacza	karty

Krok        Wpisz dane adresowe i dotyczące płatności (drukowanymi literami) 

Krok  4   Prześlij formularz z dowodami zakupu

Jako dowód zakupu załącz:
Wierzch ORYGINALNEGO pudełka z czytelną nazwą produktu i kodem kreskowym.
Kopię paragonu lub faktury z czytelną datą i nazwą sklepu, w którym dokonano zakupu.
Dotyczy wyłącznie zakupów w okresie od 2006-10-26 do 2007-02-28.
Data stempla pocztowego: do 2007-03-31.

Prześlij wypełniony formularz rabatowy z wymaganymi dowodami zakupu w jednej kopercie na adres:
Microsoft Direct Services
Postfach 1199
33410 Verl Niemcy
 

Obsługa klienta:
techguarantee@msdirectservices.com

*Ograniczenie: jeden produkt Windows Vista w pudełku na jeden spełniający warunki zakup produktu Windows XP w pudełku.  



©2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Zasady zachowania poufności informacji: 
Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność informacji. Firma Microsoft wykorzystuje informacje przekazane w tym formularzu w celu realizacji zamówienia i przesyłania 
informacji o innych produktach i usługach, w przypadku wyrażenia zgody. Firma Microsoft nie będzie udostępniać podanych informacji osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej, z wyjątkiem 
konieczności realizacji zamówionych usług lub transakcji bądź gdy jest to wymagane na mocy przepisów prawa. Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych 
osobowych. Korzystamy z wielu technologii zabezpieczeń, dzięki którym chronimy dane osobowe przed wykorzystaniem lub ujawnieniem przez osoby nieupoważnione. Dane osobowe nie są nigdy 
udostępniane poza firmą Microsoft bez zgody osoby zainteresowanej, poza okolicznościami wspomnianymi powyżej.

 
Warunki:

Produkty wysyłane są stosownie do dostępności. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie programu gwarancji na technologię Windows XP lub chęci sprawdzenia stanu realizacji zamówienia 

prosimy o kontakt pod powyższym adresem e-mail. Oferta dotyczy produktów zakupionych w okresie do 2006-10-26 od 2007-02-28. Decyduje data stempla pocztowego: do 2007-03-31. Produkty 
Windows Vista są wysyłane wyłącznie na dyskach DVD.

Uwaga:  Należy uwzględnić 4-6-tygodniowy okres dostawy (w zależności od stanu magazynu) od momentu ogólnego udostępnienia produktów.

• Oferta wyłącznie dla klientów, którzy zakupili produkty spełniające warunki w punkcie sprzedaży detalicznej. Nie obejmuje posiadaczy licencji OEM ani licencji wielostanowiskowych.

• Windows XP Starter Edition, SKU ROEM, SKU COEM, SKU wersja edukacyjna i SKU z licencją wielostanowiskową nie są objęte programem gwarancji na technologię Windows XP.

• Do każdego zamówienia należy dołączyć dowód zakupu (patrz wyżej).

•  W formularzu wykupienia gwarancji na technologię Windows XP należy wybrać odpowiedni produkt (lub produkty), dodać koszty realizacji, wysyłki i obsługi dla każdej jednostki produktu oraz 
podatek u dołu formularza.  

•  Ograniczenie: jeden produkt Windows Vista w pudełku na jeden spełniający warunki zakup produktu Windows XP w pudełku. 

• Oferta dotyczy wyłącznie pierwszego zakupu produktu Windows XP.

 Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niekompletne, nieczytelne, spóźnione, zagubione, uszkodzone, wysłane pod niewłaściwy adres lub bez uiszczenia odpowiedniej opłaty. 
Wielokrotne zgłoszenia oraz/lub zgłoszenia fałszywe albo z podaniem nieprawdziwych informacji powodują odrzucenie zamówienia.  Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub 
nieuwzględnienia zamówienia na uaktualnienie wersji uznanego za podrobione lub podającego nieprawdziwe informacje.


