
Zwiększ możliwości 

swoich klientów dzięki 

urządzeniom z systemem 

Windows 11

Wbuduj w swoje urządzenia zaawansowane, łatwe w użyciu 

narzędzia

Dla producentów urządzeń z systemem operacyjnym Windows ważne jest, aby urządzenia, które

budujesz, sprzedajesz i którymi zarządzasz, miały zainstalowaną odpowiednią licencję Windows. Dzięki

komercyjnej licencji OEM systemu Windows (COEM) możesz bezproblemowo uruchamiać oryginalne

oprogramowanie Windows 11 na swoich urządzeniach.** Licencje COEM nie mają minimalnych

wymagań dotyczących licencjonowania zbiorowego, dzięki czemu możesz je kupować w razie

potrzeby.

Fakty dotyczące licencji Windows COEM

Licencje COEM są niezbywalne*. Pozostają z urządzeniem, a nie z użytkownikiem.

• Licencje COEM oferują oryginalne wersje systemu Windows z certyfikatem autentyczności 

(COA).

• Producenci systemów zapewniają użytkownikom końcowym wsparcie dla oprogramowania.

• Oprogramowanie musi być preinstalowane w granicach geograficznych kraju lub regionu 

wskazanego na opakowaniu.

Licencje COEM są dostępne dla następujących produktów Windows 11:

Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro for Workstations

*Nie dotyczy to sytuacji, w której nabyto oprogramowanie w Niemczech lub w którymkolwiek z krajów wymienionych 

na stronie https://aka.ms/transfer. W tym przypadku przeniesienie oprogramowania na stronę trzecią wraz z prawem 

do korzystania z niego, muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

** System Klienta musi spełniać minimalne wymagania sprzętowe dotyczące oprogramowania zamieszczone na stronie 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements.

https://www.abonline.pl/offer/pl/0/#/list/?v=t&p=1&gr=0&s=rating&sd=d&st=a&srch=d2luZG93cyAxMSBob21l&udi=1&pgs_s=19009%2C31095%2C31097%2C18793%2C31096&pphrase=MTEgaG9tZQ%7Beq%7D%7Beq%7D&pmin_stock=0&e=0&pproducers=355%3B332%3B
https://www.abonline.pl/offer/pl/0/#/list/?v=t&p=1&gr=0&s=rating&sd=d&st=a&srch=d2luZG93cyAxMSBwcm8%7Beq%7D&udi=1&pgs_s=18793%2C30785%2C18830%2C18993%2C18816&pproducers=355%3B390%3B3863%3B3246%3B332%3B&pmin_stock=0&e=0&pphrase=d2luZG93cyAxMSBwcm8%7Beq%7D
https://www.abonline.pl/offer/pl/0/#/list/?v=t&p=1&gr=0&s=rating&sd=d&st=a&srch=d2luZG93cyAxMSBwcm8gZm9yIHdvcmtzdGF0aW9ucw%7Beq%7D%7Beq%7D&udi=1&pgs_s=20600%2C20598%2C30875%2C19301%2C18793&pphrase=d2luZG93cyAxMSBwcm8gZm9yIHdvcmtzdGF0aW9ucw%7Beq%7D%7Beq%7D&pmin_stock=0&e=0
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements


Windows 11:

Stworzony dla pracowników.

Spójny dla IT.

Bezpieczny dla wszystkich.

• Produktywny. Prosty, wydajny interfejs 

użytkownika poprawiający produktywność i 

koncentrację.

• Współpraca. Inteligentniejszy sposób 

współpracy z Microsoft Teams.

• Spójny. Kompatybilność aplikacji i 

zarządzanie chmurą.

• Bezpieczny. System operacyjny Zero Trust-

ready chroni dane i dostęp w dowolnym 

miejscu.

• Wybór. Właściwe urządzenie dla każdego 

użytkownika oznacza większą satysfakcję i 

retencję.

Poznaj system Windows 11

FAQ:

Q: Czy licencję COEM zainstalowaną na 

urządzeniu można przenieść na inne 

urządzenie?

A: Nie, licencja działa tylko na 

urządzeniu, z którym została zakupiona.*

Q: Co się stanie, jeśli sprzedam 

urządzenie z niewłaściwą licencją 

Windows 11?

A: Twój klient może mieć trudności z 

instalacją ważnych aktualizacji i może nie 

mieć dostępu do wszystkich funkcji, co 

spowoduje utratę zaufania.

Q: Jak użytkownicy mogą zaktualizować 

sprzedawane przeze mnie urządzenia do 

systemu Windows Enterprise Edition?

A: Licencja podstawowa Windows Pro 

Full Packaged Product (FPP) lub 

Windows Pro COEM jest wymagana, 

zanim klienci będą mogli skorzystać z 

umów licencji zbiorczych w celu 

uaktualnienia urządzenia do wersji 

Windows Enterprise.

Q: Czy istnieją ograniczenia geograficzne 

związane z licencjami COEM?

A: Niektóre oprogramowanie może być 

objęte licencją tylko na dystrybucję w 

określonych krajach.

Dowiedz się więcej

Kolejne kroki

Dowiedz się więcej o licencjonowaniu Windows 11 COEM 

w Device Partner Center (DPC)

Skontaktuj się ze specjalistą: 
Michał Swat michal.swat@ab.pl

Urszula Kotulska urszula.kotulska@ab.pl

*Nie dotyczy to sytuacji, w której nabyto oprogramowanie w Niemczech lub w którymkolwiek z krajów wymienionych na stronie 

https://aka.ms/transfer. W tym przypadku przeniesienie oprogramowania na stronę trzecią wraz z prawem do korzystania z niego, muszą 

być zgodne z obowiązującym prawem.

https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-11
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/uaktualnij-do-systemu-windows-11-faq-fb6206a2-1a0f-448a-80f1-8668ee5b2bf9
https://devicepartner.microsoft.com/en-us/marketing
mailto:michal.swat@ab.pl
mailto:urszula.kotulska@ab.pl

