LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI
MICROSOFT
SYSTÉM WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION S AKTUALIZACÍ SERVICE PACK 2
DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) je
smlouvou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností Microsoft Corporation nebo
některou z jejích afilací („Microsoft“) týkající se softwaru společnosti Microsoft, ke kterému je tato
smlouva EULA přiložena a který zahrnuje počítačový software a může obsahovat příslušná média, tištěné
materiály a dokumentaci v „online“ nebo elektronické formě a internetové služby („Software“). K
Softwaru může být přiložen doplněk nebo dodatek k této smlouvě EULA. INSTALACÍ,
KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE
S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE, SOFTWARE
NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. MŮŽETE JEJ VRÁTIT NA MÍSTO,
ODKUD JSTE JEJ ZÍSKALI (POKUD EXISTUJE), A OBDRŽÍTE PLNOU NÁHRADU.

1.
UDĚLENÍ LICENCE. Společnost Microsoft vám uděluje následující práva za předpokladu, že
budete dodržovat veškeré podmínky této smlouvy EULA:
1.1
Instalace a použití. Můžete nainstalovat, používat, zobrazovat a spouštět jednu
kopii Softwaru na jednom počítači, jako je např. pracovní stanice, terminál nebo jiné zařízení
(„Počítač pracovní stanice”). Software nesmí být na žádném Počítači pracovní stanice používán
více než dvěma (2) procesory současně.
1.2
Povinná aktivace. Pokud nezadáte informace potřebné k aktivaci vaší
licencované kopie způsobem popsaným v průběhu nastavení Softwaru, jsou licenční práva
udělená touto smlouvou EULA omezena na prvních třicet (30) dnů po první instalaci
Softwaru. Software můžete aktivovat prostřednictvím Internetu nebo telefonicky. Mohou být
účtovány telefonní poplatky. Jestliže upravíte hardware počítače nebo změníte Software, může
být třeba Software znovu aktivovat. V tomto softwaru jsou obsaženy technologické prostředky,
které byly navrženy s cílem zabránit použití tohoto softwaru bez licence. Společnost Microsoft
použije tyto prostředky k potvrzení, že používáte legálně licencovanou kopii Softwaru. Jestliže
nepoužíváte licencovanou kopii Softwaru, nesmíte Software ani budoucí aktualizace Softwaru
instalovat. Společnost Microsoft nebude během tohoto procesu shromažďovat z
vašeho Počítače pracovní stanice žádné určitelné osobní údaje.
1.3
Připojení zařízení. Nejvýše deseti (10) počítačům nebo jiným elektronickým
zařízením („Zařízení”) můžete povolit připojení k Počítači pracovní stanice za účelem využití
jedné nebo několika následujících služeb Softwaru: Souborové služby, Tiskové služby,
Internetová informační služba, Sdílení připojení k Internetu a služba Telefonní subsystém.
Maximální počet deseti připojení zahrnuje všechna nepřímá připojení uskutečněná
prostřednictvím služby multiplexování nebo jiného softwaru či hardwaru, který připojení sdružuje
nebo seskupuje. Tento maximální počet deseti připojení se nevztahuje na ostatní užití Softwaru,
jako je například synchronizace dat mezi Zařízením a Počítačem pracovní stanice, za
předpokladu, že v každém okamžiku užívá, zobrazuje nebo spouští Software nebo k Softwaru
přistupuje pouze jeden uživatel. Tento oddíl 1.3 nezaručuje právo přistupovat k Relaci Počítače
pracovní stanice z libovolného Zařízení. „Relace“ znamená libovolné užití Softwaru, které
umožňuje funkčnost podobnou té, jež má k dispozici koncový uživatel, který komunikuje s
Počítačem pracovní stanice prostřednictvím libovolné kombinace vstupních, výstupních a
zobrazovacích periferních zařízení.
1.4
Vzdálená plocha, Vzdálená pomoc a NetMeeting. Software obsahuje
technologie Vzdálená plocha, Vzdálená pomoc a NetMeeting, které umožňují vzdálený přístup k
Softwaru nebo aplikacím nainstalovaným na Počítači pracovní stanice (někdy je označován
termínem hostitelské zařízení) z jiných Zařízení. Funkci Vzdálená plocha Softwaru (nebo jiný

software, který poskytuje podobnou funkčnost pro podobné účely), smíte použít k přístupu k
Relaci pracovní stanice z libovolného Zařízení za předpokladu, že pro toto Zařízení získáte k
Softwaru samostatnou licenci. Výjimkou z tohoto pravidla je, že osoba, která je jediným
primárním uživatelem Počítače pracovní stanice může k Relaci počítače pracovní stanice
přistupovat z libovolného Zařízení, aniž by pro takové Zařízení musela získat k Softwaru
dodatečnou licenci. Používáte-li technologie Vzdálená pomoc nebo NetMeeting (nebo jiný
software, který poskytuje podobnou funkčnost pro podobné účely), smíte sdílet Relaci s ostatními
uživateli bez omezení počtu připojených Zařízení a bez nutnosti získat k Softwaru dodatečné
licence. U aplikací společnosti Microsoft i u aplikací od jiných výrobců byste měli nahlédnout do
příslušné licenční smlouvy dodané s příslušným produktem nebo se obrátit na příslušného
poskytovatele licence a zjistit, zda je použití softwaru spolu s technologiemi Vzdálená plocha,
Vzdálená pomoc a NetMeeting povoleno bez dodatečné licence.
1.5
Ukládání/použití v síti. Kopii Softwaru smíte rovněž uložit nebo nainstalovat na
paměťovém zařízení, jako je například síťový server, které slouží pouze k instalaci nebo spuštění
Softwaru na ostatních Počítačích pracovní stanice prostřednictvím interní sítě. Musíte však získat
a vyhradit další licenci pro každý samostatný Počítač pracovní stanice, na němž nebo z něhož je
Software instalován, používán, zobrazován nebo spouštěn. S výjimkou způsobů povolených
funkcemi technologií NetMeeting a Vzdálená pomoc popsaných výše nesmíte licenci k Softwaru
sdílet nebo užívat současně na různých Počítačích pracovní stanice.
2.
AUTOMATICKÉ INTERNETOVÉ SLUŽBY. Ve všech funkcích Softwaru popsaných dále je
ve výchozím nastavení povoleno automatické připojení k počítačovým systémům společnosti Microsoft
prostřednictvím Internetu bez předchozího upozornění. Souhlasíte s provozem těchto funkcí, pokud je
nevypnete nebo nebudete používat. Společnost Microsoft nezískává prostřednictvím žádné z těchto funkcí
osobní údaje. Další informace o těchto funkcích naleznete v dokumentaci k Softwaru, na internetových
stránkách odborné pomoci online společnosti Microsoft nebo v prohlášení o zásadách ochrany osobních
údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243.
2.1
Funkce Windows Update. Pokud připojíte hardware k vašemu Počítači pracovní
stanice, je možné, že nebude mít k dispozici ovladače nutné ke komunikaci s tímto hardwarem.
Funkce aktualizace Softwaru může získat od společnosti Microsoft správné ovladače a
nainstalovat je na vaše zařízení. Tuto funkci aktualizace můžete vypnout.
2.2
Funkce webového obsahu. Pokud se ve výchozí konfiguraci Softwaru připojíte
k Internetu, bude standardně povoleno několik funkcí Softwaru, určených k načtení a zobrazení
informací z počítačových systémů společnosti Microsoft. Pokud takovou funkci aktivujete, bude
používat standardní internetové protokoly, které do počítačového systému společnosti Microsoft
přenesou typ operačního systému, typ prohlížeče a kód jazyka vašeho Počítače pracovní stanice,
aby bylo možné obsah na vašem Počítači pracovní stanice správně zobrazit. Tyto funkce fungují,
pouze pokud je aktivujete, a můžete je také vypnout nebo nepoužívat. Mezi tyto funkce patří
například Katalog systému Windows, Pomocník pro hledání a funkce Titulky a Hledání v okně
Nápověda a odborná pomoc.
2.3
Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty založené na standardu
x.509. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uživatelů Internetu odesílajících šifrované
informace standardu x.509. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných
certifikátů. Tyto funkce zabezpečení fungují pouze v případě, že používáte Internet.
2.4
Automatická aktualizace kořenového adresáře. Funkce automatické aktualizace
kořenového adresáře aktualizuje seznam důvěryhodných certifikačních úřadů. Funkci
automatické aktualizace kořenového adresáře můžete vypnout.
2.5
Program Windows Media Player. Při použití programu Windows Media Player
nebo některé jeho specifické funkce se některé funkce tohoto programu automaticky spojí
s počítačovými systémy společnosti Microsoft. Jedná se o tyto funkce: (A) funkce, které zjišťují
existenci nových kodeků, pokud Počítač pracovní stanice neobsahuje správné kodeky pro obsah,

který chcete přehrát (tuto funkci můžete vypnout); a (B) funkce, které zjišťují existenci nových
verzí programu Windows Media Player (tato funkce bude fungovat pouze v době, kdy budete
používat program Windows Media Player).
2.6
Správa digitálních práv služby Windows Media. Poskytovatelé obsahu
používají technologii správy digitálních práv pro službu Windows Media („WM-DRM“), která je
obsažena v tomto Softwaru za účelem ochrany integrity jejich obsahu („Zabezpečený obsah“),
která zajišťuje, aby jejich práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu, včetně práv autorských,
nebyla zneužita. Části tohoto Softwaru a aplikace třetích stran, například přehrávače médií,
používají WM-DRM k přehrávání Zabezpečeného obsahu („Software WM-DRM“). Pokud by
bylo zabezpečení Softwaru WM-DRM ohroženo, mohou vlastníci Zabezpečeného obsahu
(„Vlastníci zabezpečeného obsahu“) požadovat, aby společnost Microsoft odvolala práva na
kopírování, zobrazení a/nebo přehrávání Zabezpečeného obsahu prostřednictvím Softwaru WMDRM. Toto odvolání nemění schopnost Softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah.
Seznam odvolaného Softwaru WM-DRM je do vašeho počítače odeslán pokaždé, když
z Internetu stáhnete licenci na Zabezpečený obsah. Společnost Microsoft může v zastoupení
Vlastníků zabezpečeného obsahu spolu s touto licencí stáhnout do vašeho počítače také seznamy
odvolání. Vlastníci zabezpečeného obsahu po vás mohou před získáním přístupu k jejich obsahu
požadovat také upgrade některých součástí Správy DRM pro službu Windows Media v tomto
Softwaru („Upgrady WM-DRM“). Pokud budete chtít tento obsah přehrávat, upozorní vás
Software WM-DRM společnosti Microsoft, že je požadován Upgrade WM-DRM, a poté budete
požádáni o souhlas se stažením Upgradu WM-DRM. Software WM-DRM třetích stran může
fungovat stejně. Pokud upgrade odmítnete, nezískáte přístup k obsahu, který vyžaduje Upgrade
WM-DRM, budete však mít i nadále přístup k nezabezpečenému obsahu a k Zabezpečenému
obsahu, který tento upgrade nevyžaduje. Funkce WM-DRM, které přistupují k Internetu,
například získání nových licencí a/nebo provedení požadovaného Upgradu WM-DRM, je možné
vypnout. Jestliže tyto funkce vypnete, budete stále moci přehrávat Zabezpečený obsah, pokud je
již ve vašem počítači uložena platná licence na tento obsah.
3.
VYHRAZENÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva,
která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě EULA. Tento Software je chráněn příslušnými zákony
na ochranu autorských práv a dalšími zákony a dohodami na ochranu duševního vlastnictví. Společnost
Microsoft nebo její dodavatelé vlastní veškerá majetková a autorská práva a další práva duševního
vlastnictví, týkající se Softwaru. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.
4.
OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉ ANALÝZY, DEKOMPILACE A PŘEVODU ZE
STROJOVÉHO KÓDU. Nejste oprávněni provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze
strojového kódu Softwaru, s výjimkou a v rozsahu takové aktivity, která je výslovně povolena rozhodným
právem bez ohledu na toto omezení.
ŽÁDNÝ PRONÁJEM/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.
5.
Tento Software nesmíte pronajímat, půjčovat a nesmíte jeho prostřednictvím poskytovat komerční
hostitelské služby.
6.
ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN. Pomocí Softwaru se můžete
připojit na internetové stránky třetích stran. Internetové stránky třetích stran nejsou pod kontrolou
společnosti Microsoft a společnost Microsoft neodpovídá za obsah jakýchkoli internetových stránek
třetích stran, za jakékoli odkazy obsažené na internetových stránkách třetích stran ani za jakékoli změny
či aktualizace na těchto internetových stránkách. Společnost Microsoft neodpovídá za webové vysílání
ani za jakoukoli jinou formu přenosu, získanou z internetových stránek třetích stran. Společnost Microsoft
vám tyto odkazy na internetové stránky třetích stran poskytuje pouze v zájmu usnadnění, a zahrnutí
odkazu neznamená, že společnost Microsoft danou internetovou stránku třetí strany schvaluje.
7.
DALŠÍ SOFTWARE/SLUŽBY. Tato smlouva EULA se vztahuje na aktualizace, doplňky,
přídavné součásti, služby odborné pomoci nebo součásti internetových služeb Softwaru, které obdržíte od

společnosti Microsoft po datu získání první kopie Softwaru, pokud nepřijmete aktualizované smluvní
podmínky nebo pokud se na ně nevztahuje jiná smlouva. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo ukončit
libovolné internetové služby, které jsou vám poskytovány nebo zpřístupněny prostřednictvím použití
Softwaru.
8.
UPGRADY. Pokud chcete používat Software označený jako upgrade, musíte být nejprve
držitelem licence k softwaru označeného společností Microsoft jako software, na který se upgrade
vztahuje. Po provedení upgradu již nesmíte software, z něhož vyplývá vaše oprávnění k upgradu, dále
používat.
9.
NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Software označený jako Neprodejná verze („Not For
Resale“ nebo „NFR“) nesmí být prodán nebo jinak převeden za úplatu nebo použit k jiným než
demonstračním účelům a účelům testování a hodnocení.
10.
VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Software označený jako Verze pro vzdělávání
(„Academic Edition“ nebo „AE“) jste oprávněni užívat pouze v případě, že jste Oprávněný uživatel ve
vzdělávání („Qualified Educational User”). S otázkami vztahujícími se k oprávnění se prosím obraťte na
středisko Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo na
zastoupení společnosti Microsoft ve vaší zemi.
11.
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VIZUÁLNÍHO STANDARDU MPEG-4. Součásti zahrnují
technologii vizuálního dekódování MPEG-4. Tato technologie představuje formát pro datovou kompresi
videoinformací. Pro tuto technologii vyžaduje společnost MPEG LA, L.L.C. tuto doložku:
POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, KTERÝ ODPOVÍDÁ
VIZUÁLNÍMU STANDARDU MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO S VÝJIMKOU POUŽITÍ, KTERÉ
SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (i) VYGENEROVANÝM A
BEZPLATNĚ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NENÍ ZAPOJEN DO
OBCHODNÍ ČINNOSTI, A (ii) POUZE PRO OSOBNÍ POTŘEBU; A (B) K DALŠÍMU
POUŽITÍ, KE KTERÉMU SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI
SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.
S dotazy týkajícími se těchto doložek se obracejte na společnost MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street,
Suite 300, Denver, Colorado 80206, telefon 303 331.1880, FAX 303 331.1879,
<http://www.mpegla.com>.
12.
VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Berete na vědomí, že Software podléhá jurisdikci USA, vztahující se na
export. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné mezinárodní i místní zákony, které se týkají
Softwaru, včetně ustanovení U.S. Export Administration Regulations. Dále souhlasíte, že budete
dodržovat omezení týkající se koncového uživatele, koncového užívání a omezení místa exportu vydaná
vládou Spojených států amerických a vládami jiných zemí. Další informace naleznete na adrese
<http://www.microsoft.com/exporting/>.
13.
DOKLAD KONCOVÉHO UŽIVATELE O LICENCI. Pokud jste Software získali na
kompaktním disku nebo jiném médiu, je licencovaná kopie Softwaru identifikována prostřednictvím
původní kopie softwaru s autentickým štítkem „Doklad o licenci“ společnosti Microsoft. Štítek je platný
pouze v případě, že je umístěn na balení softwaru společnosti Microsoft. Pokud štítek obdržíte
samostatně, je neplatný. Měli byste si ponechat balení, na němž je štítek umístěn, jako doklad, že jste
vlastníky licence na užívání Softwaru.
14.
PŘEVOD SOFTWARU. Interní. Software smíte přesunout do jiného Počítače pracovní stanice.
Po převodu musíte zcela odstranit Software z původního Počítače pracovní stanice. Převod na třetí
stranu. Původní uživatel Softwaru může jednorázově trvale převést tuto smlouvu EULA a Software na
jiného koncového uživatele za předpokladu, že si původní uživatel neponechá žádné kopie Softwaru.
Takovýto převod musí zahrnovat Software a štítek Doklad o licenci. Převod nesmí být nepřímým

převodem, jako je například komisní prodej. Koncový uživatel, na kterého se Software převádí, musí před
převodem souhlasit se všemi podmínkami smlouvy EULA.
15.
UKONČENÍ SMLOUVY. Pokud nedodržíte podmínky této smlouvy EULA, může společnost
Microsoft bez ohledu na jakákoli jiná práva tuto smlouvu EULA ukončit. V takovém případě musíte
zničit všechny kopie Softwaru a všech jeho součástí.
16.
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZABEZPEČENÍ. Chcete-li napomoci ochraně před narušením
zabezpečení a před škodlivým softwarem, pravidelně zálohujte veškerá data a systémové informace,
používejte různé funkce zabezpečení, jako například brány firewall, a instalujte a používejte aktualizace
zabezpečení.
17.
ROZHODNÉ PRÁVO. Tato smlouva EULA se řídí zákony státu Washington, USA. Pokud jste
tento Software získali na území Evropské unie, Islandu, Norska nebo Švýcarska, pak se tato smlouva
EULA řídí místními zákony. Pokud jste tento Software získali na území jakékoli jiné země, může se tato
smlouva EULA řídit místními zákony.
18.
CELKOVÁ DOHODA; ODDĚLITELNOST. Tato smlouva EULA (včetně jakýchkoli dodatků
nebo doplňků této smlouvy EULA, jež jsou dodávány se Softwarem) tvoří úplnou dohodu mezi vámi a
společností Microsoft týkající se Softwaru a služeb odborné pomoci (pokud existují) a nahrazuje veškeré
dřívější nebo současné ústní či písemné dohody, návrhy a prohlášení v souvislosti se Softwarem nebo
jakékoli jiné záležitosti, kterých se tato smlouva EULA týká. V případě, že jsou jakékoli zásady nebo
programy služeb odborné pomoci společnosti Microsoft v rozporu s podmínkami této smlouvy EULA,
platí podmínky této smlouvy EULA. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy EULA je
považováno za neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné, zůstávají ostatní ustanovení plně v platnosti.

Záruka společnosti Microsoft. Zákonná práva nejsou dotčena - Následující záruka není omezena na jakékoli
území a nezasahuje do jakýchkoli práv, které jsou vám případně poskytnuty vaším prodejcem nebo společností Microsoft,
pokud jste získali produkt přímo od společnosti Microsoft.
Záruka - Produkt je navržen a nabízen jako produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel
jakéhokoli uživatele.Souhlasíte s tím, že žádný Produkt není bezchybný a rozhodně vám
doporučujeme pravidelně zálohovat vaše soubory. Za předpokladu, že máte platnou licenci, vám
společnost Microsoft zaručuje, že a) po dobu 90 dnů od data přijetí vaší licence na užívání
Produktu nebo po nejkratší období povolené rozhodným právem bude Produkt v podstatných
rysech fungovat v souladu s doprovodnými písemnými materiály; a b) jakékoliv služby odborné
pomoci poskytované společností Microsoft budou v podstatných rysech odpovídat popisu
v příslušných písemných materiálech, které vám společnost Microsoft poskytla a odborní
pracovníci podpory společnosti Microsoft vynaloží přiměřené úsilí, péči a znalosti k vyřešení
jakýchkoli problematických záležitostí. V případě, že Produkt nebude odpovídat této záruce,
společnost Microsoft buď a) Produkt opraví nebo vymění nebo b) vrátí kupní cenu. Tato záruka
je neplatná, pokud nefunkčnost Produktu vyplývá z nehody, zneužití nebo nesprávného užívání.
Na jakýkoli náhradní Produkt se bude vztahovat záruka po zbývající část původní záruční doby
nebo po dobu 30 dnů, podle toho, která z těchto lhůt je delší. Souhlasíte s tím, že výše uvedená
záruka je vaší jedinou zárukou ve vztahu k Produktu a jakýmkoli službám podpory.
Vyloučení všech ostatních záruk a podmínek - V maximálním rozsahu povoleným rozhodným
právem a na základě výše uvedené záruky odmítá společnost Microsoft veškeré další záruky a
podmínky, ať již výslovné nebo předpokládané (zákonem, obyčeji, jako zajištění či jinak) včetně,
ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk uspokojivé kvality a vhodnosti pro určitý účel
vzhledem k Produktu a písemným materiálům doprovázejícím Produkt. Jakékoli předpokládané
záruky, které nemohou být vyloučeny, jsou omezeny na 90 dnů nebo na nejkratší lhůtu
povolenou rozhodným právem, podle toho, která z nich je delší.

Omezení odpovědnosti - V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem a pokud to není
stanoveno v záruce společnosti Microsoft, nebude společnost Microsoft ani její dodavatelé
odpovídat za jakékoli škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlého zisku, přerušení podnikání,
ztráty obchodních informací nebo jiné peněžní ztráty) vzniklé v důsledku nemožnosti užívat
Produkt, i když byla společnost Microsoft na možnost vzniku takových škod upozorněna.
V každém případě bude celková odpovědnost společnosti Microsoft na základě jakéhokoli
ustanovení této Smlouvy omezena na částku, kterou jste skutečně za Produkt zaplatili. Tato
omezení se nevztahují na jakoukoli odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena
příslušnými zákony.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA, nebo jestliže si přejete se z jakéhokoli
důvodu spojit se společností Microsoft, použijte prosím informaci o adrese přiložené k tomuto
produktu pro spojení se zastoupením společnosti Microsoft ve vašem státě nebo navštivte
společnost Microsoft na webové stránce http://www.microsoft.com.
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