
Spoločnosť Microsoft Open Value SubscriptionEducation SolutionsOznámenie o potvrdení 
objednávky 

2016-04-07 

Maria Luptakova 
Zakladna skola, Slovenskych dobrovolnikov 122/7, Zilina 
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010 03 
Slovakia 

Vážený(-á) Maria Luptakova,  

ďakujeme Vám za odoslanie vašej objednávky cez Vami zvoleného predajcu AM-MA s.r.o. na 
základe Vašej Open Value SubscriptionEducation Solutions zmluvy. S potešením Vám 
oznamujeme, že spoločnosť Microsoft prijala a potvrdila túto objednávku licencií na softvér alebo 
online služby uvedené v tabuľke nižšie.  

Toto oznámenie je súčasťou Vášho dokladu o licencii. S cieľom uľahčiť vedenie záznamov Vás 
žiadame, aby ste si uchovali všetky oznámenia od spoločnosti Microsoft, prijaté počas platnosti 
Vašej zmluvy. Prečítajte si Open Value SubscriptionEducation Solutions zmluvu ohľadom 
platobných záväzkov a podrobností o doklade o licencii. Podrobnosti o objednávke je možné 
znova získať cez centrum služieb pre multilicencie VLSC (Volume Licensing Service Center) 
nahttps://www.microsoft.com/licensing/servicecenter 

Podrobnosti o zmluve: 

Program: Open Value SubscriptionEducation Solutions 

Meno zákazníka: Zakladna skola, Slovenskych dobrovolnikov 
122/7, Zilina 

Predajca: AM-MA s.r.o. 

Číslo zmluvy: V7690268 

Dátum začiatku platnosti: 2016-04-01 

Dátum skončenia platnosti: 2019-03-31 

 
Podrobnosti o objednávke: 

Číslo 
súčasti 

Popis produktu Objednané 
množstvo 

Doba platnosti 

2FJ-
00020 

MicrosoftOfficeProPlusEducation AllLng 
License/SoftwareAssurancePack 
Academic OLV 1License LevelE UTD 
1Year 

31 2016-04-01 - 2017-03-
31 

KW5- MicrosoftWINEDU AllLng 31 2016-04-01 - 2017-03-

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter


00375 Upgrade/SoftwareAssurancePack 
Academic OLV 1License LevelE UTD 
1Year 

31 

 
Ak je v nižšie uvedených častiach objednaného množstva uvedená záporná hodnota, znamená 
to, že sme Vám predchádzajúcu objednávku znížili o počet uvedených licencií. Aktualizovaný 
prehľad informácií o licenčnej zmluve nájdete v centre služieb VLSC.  

Multilicenčné kódy Product Key - Inštalácia niektorých licencovaných produktov vyžaduje 
špecifický multilicenčný kód Product Key (VLK). Tento kód VLK získa vaša spoločnosť výlučne 
na to, aby ste ho mohli používať pri jednotlivých špecifických nákupoch licencií. Súhlasíte, že 
budete vyvíjať maximálnu snahu na udržanie tohto kódu Product Key v tajnosti a neprezradíte 
ho žiadnej neoprávnenej tretej osobe. Kód(-y) VLK pre túto zmluvu je možné získať z VLSC 
nahttps://www.microsoft.com/licensing/servicecenter alebo telefonickým kontaktom s pracovníkom 

zákazníckych služieb - úplné informácie o tomto procese, vrátane zoznamov celosvetových 
telefónnych čísiel na aktiváciu, je možné nájsť 
nahttp://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx. 

Znovu Vám ďakujeme za vystavenie objednávky na spoločnosť Microsoft. Ak máte akékoľvek 
otázky, obráťte sa na predajcu, ktorý bude spolupracovať so spoločnosťou Microsoft vo Vašom 
mene. 

S pozdravom, 
 
Volume Licensing Operations 
Microsoft Ireland Operations Limited 

Kópia: AM-MA s.r.o. 

Číslo nákupnej objednávky distribútora: ATC-2016-D55 
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