
 

Při koupi repasovaného počítače je důležité znát informace o operačním systému, který 
v tomto počítači může být předinstalován členem programu Microsoft Secondary PC Pilot 
Programme. Legální užívání operačního systému v repasovaném počítači je stejně důležité jako 
u nového počítače a poskytne Vám kvalitu a výhody, jako například přístup ke všem budoucím 
aktualizacím, vylepšeným funkcím a bonusovým nabídkám programů ke stažení. 

V tomto dokumentu naleznete informace, pomocí kterých můžete ověřit, jaká verze operačního systému 
Windows XP je nainstalována ve vašem počítači a zda je užívána legálně.

3 SNADNÉ KROKY

Informace o licencování operačního systému 
Microsoft® Windows XP pro repasované počítače

Na viditelném místě Vašeho počítače je umístěn 
Certifi kát pravosti COA 
(Certifi cate of Authenticity).
Tento Certifi kát pravosti není licence, ale slouží 
jako doklad, že v počítači nainstalovaný systém 
Windows je legální. Štítek Certifi kátu pravosti určuje 
verzi systému Windows XP, unikátní „Computer ID” 
číslo a informaci „For use on Refurbished PC only“ 
(určeno k použití pouze v repasovaném počítači).

Na počítači naleznete také druhý štítek Certifi kátu pravosti.
Tento štítek vypadá jinak než štítek na obrázku výše. Druhý štítek COA je na počítači nalepen z toho důvodu, 
že ve vašem počítači byl před jeho repasováním a odstraněním veškerých dat a softwaru nainstalován jiný 
systém Windows. Původní systém Windows již ve vašem počítači nainstalován není, jeho COA štítek ale na 
počítači nadále zůstává.

Přečtěte si Licenční smlouvu (EULA).
Při koupi repasovaného počítače s nainstalovaným systémem Windows XP v rámci Microsoft Secondary 
PC Programme obdržíte licenční smlouvu, tzv. EULA. Tento dokument podrobně popisuje licenční pravidla 
pro výše uvedený systém. Ujistěte se také, že nabývací doklad (faktura, pokladní blok aj.), který obdržíte 
s pořízeným repasovaným počítačem, obsahuje plnou specifi kaci operačního systému Windows XP (verze, 
jazyková mutace atd), případně je tato specifi kace zanesena v dodacím listě k vašemu počítači. Nabývací 
doklad slouží spolu s licenční smlouvou pro doložení legálního užívání operačního systému. 
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MATERIÁLY
Další informace o programech pro repasování počítačů a licencování systému Microsoft Windows naleznete 
na webových stránkách:
www.microsoft.com/cze/secondarypc
www.microsoft.com/secondarypc
 

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI
Z důvodu zlepšení naší nabídky v rámci Microsoft Secondary PC Programme oceníme, pokud po zakoupení repasovaného 
počítače s nainstalovaným Windows XP systémem vyplníte krátký dotazník spokojenosti na níže uvedené internetové 
adrese. Za vyplněný dotazník obdržíte hodnotný dárek (více informací na uvedených webových stránkách).

www.microsoft.com/cze/secondarypc 

www.microsoft.com/piracy/knowthefacts
www.microsoft.com/howtotell

Příklad nového COA štítku



 Informace o licencování operačního systému 
Microsoft® Windows XP pro repasované počítače

Nejčastější dotazy, týkající se softwaru, nainstalovaného ve vašem repasovaném počítači
Máte-li dotaz, na který nenaleznete níže odpověď, obraťte se na vašeho prodejce, nebo na některého člena programu 
Microsoft Secondary PC Pilot Programme (seznam členů programu naleznete na www.microsoft.com/cze/secondarypc).

D.  Je systém Windows XP nainstalovaný v mém repasovaném počítači připraven k používání nebo musím ještě 
učinit nějaké kroky? A jak je to s aktualizacemi systému?

O.  Váš systém Windows XP byl již aktivován členem programu Microsoft Secondary PC Pilot Programme, takže jej můžete 
okamžitě používat. Váš systém obsahuje poslední aktualizace (Service Pack SP3). Případné další aktualizace se budou 
stahovat automaticky.

D.  Proč jsou na mém repasovaném počítači dva Certifi káty pravosti (COA)?
O.  Ve vašem repasovaném počítači byl původně nainstalován jiný systém Windows, ke kterému náleží jeden ze štítků 

Certifi kát pravosti (COA). Původní operační systém byl v rámci repasování odstraněn (v souladu s podmínkami společnosti 
Microsoft pro Secondary PC Pilot Programme). Z tohoto důvodu byl do počítače nainstalován nový operační systém 
Windows XP v české jazykové verzi. Druhý štítek COA je potvrzením originality nově instalovaného systému Windows. 

D. Jestliže můj repasovaný počítač již obsahoval operační systém, proč potřebuji novou Windows licenci?
O.  Původně nainstalovaný operační systém byl v rámci repasování odstraněn. Nová licence k systému Windows je 

požadována, jestliže nelze dodržet všechny podmínky převodu původní licence na nového uživatele ( jednoznačná 
identifi kace obou subjektů převodu, specifi kace verze produktu a jeho jazykové mutace). Stejně tak je nová licence na 
Windows požadována v případě, kdy chcete používat jinou jazykovou verzi systému Windows, než jaká byla v počítači 
nainstalována původně, a to i když pro danou původní verzi máte instalační média.

D. Co je Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)?
O.  Jde o dokument, který popisuje a vysvětluje podmínky, kterými se řídí užívání operačního systému Windows XP. 

Vytištěnou smlouvu EULA obdržíte při koupi repasovaného počítače s předinstalovaným operačním systémem 
Windows XP v rámci Microsoft Secondary PC Programme.

D. Obdržím s repasovaným počítačem záložní média pro systém Windows XP?
O.  Ne. Váš repasovaný počítač již obsahuje operační systém Windows XP předinstalovaný členem programu Secondary PC 

Pilot Programme, a instalační média k němu nejsou poskytována.

D. Jak mám postupovat v případě, že budu potřebovat přeinstalovat Windows XP v repasovaném počítači?
O.  Chcete-li přeinstalovat a znovu zaktivovat licenci na Windows XP v repasovaném počítači, musíte se obrátit na 

některého z členů programu Secondary PC Pilot Programme nebo na vašeho prodejce. Obnovu operačního systému 
může uživatel provést i samostatně, vytvoří-li si zálohu pevného disku pomocí některého z volně dostupných nástrojů.

D.  Je možné operační systém Microsoft Windows XP nainstalovaný v mém repasovaném počítači převést na jiný 
počítač?

O.  Není. Operační systém Windows XP nainstalovaný v repasovaném počítači je v souladu s licenčními podmínkami možné 
používat pouze v počítači, na kterém byl předinstalován a aktivován. Licence k tomuto systému Windows je nepřenosná. 

D. Jakým způsobem mám aktivovat zkušební verzi Microsoft Offi ce 2007?
O.  Ve vašem počítači může být předistalována zkušební verze Microsoft Offi ce 2007. Jde o sadu programů Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint atd., které můžete používat zdarma po zkušební dobu 60 dní. Tuto zkušební verzi aktivujete pomocí 
programu Offi ce Activation Assistent, který zpravidla naleznete na ploše počítače. Do 90 dní od nákupu vašeho počítače 
můžete zkušební verzi změnit pomocí MLK klíče na verzi trvalou. Tento klíč zakoupíte u vašeho prodejce.

D. Co je to Windows Live a jakým způsobem s ním mohu pracovat?
O.  Ve vašem počítači může být nainstalována online aplikace Windows Live, která Vám umožní např. sdílet fotografi e 

a soubory s přáteli, organizovat čas, zasílat chat zprávy aj. Windows Live je připraven k okamžitému použití, stačí se 
pouze zaregistrovat na stránce home.live.com.

Razítko vašeho prodejce




