Лицензионно споразумение за софтуер за използване с хардуерни устройства на Microsoft®

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Прочетете внимателно и се уверете, че разбирате всички права и ограничения, описани в настоящото Лицензионно споразумение за софтуер ("Споразумение"). Настоящото Споразумение се състои от три (3) части: 1) Лицензионно споразумение за софтуер; 2) Общи клаузи за лицензионните правила за Софтуера и Хардуерното устройство; 3) ограничена гаранция за Софтуера и Хардуерното устройство.

Настоящото представлява правно споразумение между вас (физическо или юридическо лице, което по-надолу в споразумението се нарича "Вие" и "Вас" и т.н.) и Microsoft Corporation. В това Споразумение с "Хардуерно устройство" са обозначени съответната мишка, клавиатура, уеб камера, слушалки или Fingerprint Reader на Microsoft. "СОФТУЕР" означава предоставеният от Microsoft софтуер за използване със съответното Хардуерно устройство и включва всички прилежащи носители (вкл. копия), печатни материали, "онлайн" или електронна документация или разрешени от Microsoft надстройки или допълнения за софтуера. Това Споразумение ви дава права, САМО ако СОФТУЕРЪТ на Microsoft е оригинален.

КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ДОЛУ, С ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА ВИЕ ПРИЕМАТЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА СТАНДАРТНА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНТЕРНЕТ, КАКТО И АВТОМАТИЧНОТО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИИ НА КОМПЮТЪРА.

Преглед и запазване на Споразумението: Независимо дали сте изтеглили СОФТУЕРА от упълномощен уеб сайт или сте го получили заедно с Хардуерното устройство, СОФТУЕРЪТ няма да се инсталира на Компютъра, освен ако не приемете това Споразумение (вж. по-долу за възстановяване на сумата, в случай че не го приемете). Имате право да отпечатвате текста в това Споразумение или да правите препратки към неговото копие, което е достъпно в раздела с правна информация в онлайн помощта на СОФТУЕРА. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Правилата в печатното Споразумение или в Споразумение, което ви е предоставено при поискване, са с приоритет над тези в електронното Споразумение към СОФТУЕРА.

Приемане на Споразумението от вас. ПРИ ЩРАКАНЕ ВЪРХУ ИЛИ ИЗБИРАНЕ НА ОПЦИЯТА "ПРИЕМАМ", АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ АКО ИНСТАЛИРАТЕ, КОПИРАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН, ВИЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И УСЛОВИЯТА В НЕГО. Щракването ви върху опцията "приемам" е равнозначно на вашия подпис и се приема като съгласие с всички части на настоящото Споразумение от ваша страна. Ако не искате да приемате Споразумение, не правете нищо от описаното по-горе и върнете Хардуерното устройство и СОФТУЕРА от мястото, където сте ги получили, за да ви бъде възстановена сумата. Ако сумата не може да ви бъде възстановена, се свържете с филиал на Microsoft във вашата страна или пишете на следния адрес: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Можете също така да посетите уеб сайта на Microsoft на следния адрес: http://www.microsoft.com.

Част 1: ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СОФТУЕР и ПРАВИЛА

СОФТУЕРЪТ е предмет на защита от законите за авторските права и от международните спогодби в тази област, както и от други закони и международни актове, третиращи интелектуалната собственост. Софтуерът се лицензира, а не се продава.

ОБЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ ПРАВИЛА ЗА СОФТУЕРА. Това Споразумение ви дава следните права:

ИНСТАЛИРАНЕ И УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА. Освен ако не е изрично указано в това Споразумение, имате право единствено да инсталирате, използвате, получавате достъп, изпълнявате или да взаимодействате по друг начин (след като го стартирате) с едно копие на СОФТУЕРА на един компютър, напр. работна станция, терминал или друго цифрово електронно устройство ("Компютър") за използване със съответното Хардуерно устройство.

ЗАБРАНЕНА ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕБА. СОФТУЕРЪТ не може да се инсталира, отваря, показва, изпълнява, споделя или използва едновременно на или от няколко компютъра.

ВКЛЮЧЕНИ ПРОГРАМИ НА MICROSOFT. СОФТУЕРЪТ съдържа други програми на Microsoft. Лицензионните условия към тези програми се отнасят за вас.

НАДСТРОЙКИ ЗА ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ. СОФТУЕРЪТ може да съдържа надстройки на компонентите за операционни системи, нужни за правилното функциониране на СОФТУЕРА. Всички тези софтуерни надстройки за операционни системи се лицензират на вас съгласно правилата и условията на лицензията на съответната операционна система или на отделно лицензионно споразумение за краен потребител към тях, а не съгласно това Споразумение.

НЯКОЛКО ХАРДУЕРНИ УСТРОЙСТВА. Ако сте получили пакет от няколко Хардуерни устройства, можете да правите едно (1) копие на СОФТУЕРА за всяко Хардуерно устройство в пакета и да го използвате по описания за него начин.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ОБРАТНО КОНСТРУИРАНЕ, ДЕКОМПИЛИРАНЕ И ДЕАСЕМБЛИРАНЕ. Нямате право да конструирате обратно, да декомпилирате или деасемблирате СОФТУЕРА, с изключение единствено и само на тези случаи, в които това ограничение е явно забранено от действащ закон, без да противоречи на това ограничение.

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Нямате право да отдавате под наем, на лизинг или назаем СОФТУЕРА.

СОФТУЕРЪТ НЕ Е НЕЗАВИСИМ. Използването на СОФТУЕРА е разрешено само с Хардуерното устройство като едно цяло според това Споразумение. СОФТУЕРЪТ може да се използва единствено с Хардуерното устройство, а не с други. СОФТУЕРЪТ не може да се прехвърля отделно без Хардуерното устройство.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОФТУЕРА. Имате право да прехвърлите постоянно всички права според това Споразумение, при условие че не запазите копие на СОФТУЕРА и прехвърлите целия СОФТУЕР (вкл. неговите компоненти, носители, печатни материали, надстройки, Споразумението и Сертификата за автентичност, ако има такъв) заедно със съответното Хардуерно устройство и ако получателят приеме това Споразумение. Ако СОФТУЕРЪТ представлява надстройка, всяко прехвърляне трябва да включва и всички негови предишни версии.

СОФТУЕР, КОЙТО НЕ СЕ ПРЕПРОДАВА. Ако СОФТУЕРЪТ е обозначен като "Не се продава" (Not for Resale, NFR), нямате право да го продавате или да прехвърляте по друг начин срещу възнаграждение, независимо дали това е в разрез с някои раздели от настоящото Споразумение.

АВТОМАТИЧНИ АКТУАЛИЗАЦИИ. Вие разбирате и приемате, че СОФТУЕРЪТ може автоматично и периодично да проверява версията на използвания от вас СОФТУЕР и/или неговите компоненти и да извлича надстройки и/или допълнения към него и/или неговите компоненти, които автоматично се изтеглят и/или инсталират на Компютъра, Хардуерното устройство, СОФТУЕРА и/или всички останали компютри или устройства, работещи със СОФТУЕРА. Тази функция ще: (а) се свързва по интернет с Microsoft или с компютърните системи на съответния доставчик на услуга; (б) използва интернет протоколи за изпращане на стандартна компютърна информация до съответните системи, като например вашия IP адрес, типа на операционната система, браузъра, името и версията на СОФТУЕРА и/или неговите компоненти, която използвате, както и езиковия код на устройството, на което сте инсталирали СОФТУЕРА и/или неговите компоненти; и (в) изтегля и инсталира автоматично, или ще ви подканва да изтеглите и/или инсталирате, текущи актуализации и/или допълнения на предишна версия на СОФТУЕРА и/или неговите компоненти. Вие приемате предаването на компютърна информация и автоматичното изтегляне и инсталиране на актуализации и/или допълнения. Използването на СОФТУЕРА и съответното Хардуерно устройство от вас, вкл. евентуалните надстройки и/или допълнения, се подчиняват на правилата в това Споразумение (вкл. ако е допълнено или променено от Споразумение от Microsoft към съответната надстройка и/или допълнение). В някои случаи няма да получите съобщение при тяхното свързване. Може да изключите тези функции или да не ги използвате. За повече информация за тези функции вж. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Като използвате тези функции, вие приемате предаването на тези данни. Microsoft не използва данните с цел да ви идентифицира или да се свърже с вас.

ПРЕКРАТЯВАНЕ. Без ущърб на други права, Microsoft има право да прекрати вашите права според това Споразумение, ако не изпълнявате правилата и условията в него. В такъв случай, вие следва да унищожите всички копия на СОФТУЕРА и всички негови съставни части.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ. Това Споразумение не ви дава никакви права във връзка с никакви търговски марки и марки на услуги на Microsoft или неговите доставчици.

УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА. Microsoft може да ви предложи услуги за поддръжка за СОФТУЕРА и/или Хардуерното устройство ("Услуги за поддръжка"). Използването на Услугите за поддръжка се регулира от политиката и програмите на Microsoft, описани в ръководството на потребителя, в електронната документация и/или в други материали на Microsoft. Всякакъв допълнителен код към СОФТУЕРА, който ви е предоставен в рамките на Услугите за поддръжка, се счита за част от СОФТУЕРА и се подчинява на правилата на това Споразумение, с тази разлика че Ограничената гаранция не важи за услугите за поддръжка или допълнителния код. По отношение на техническите данни, които предоставяте на Microsoft в рамките на Услугите за поддръжка, Microsoft има право да използва тези данни за свои бизнес цели, вкл. за поддръжка и разработка на продукти. Microsoft няма да използва подобни технически данни във форма, която ви идентифицира лично.

ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВА. Microsoft си запазва всички права, които не са ви изрично предоставени в това Споразумение.

АВТОРСКО ПРАВО. Всички претенции и права на интелектуална и собственост върху и по повод на СОФТУЕРА (включително, но не само, върху изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и аплети, включени като част от СОФТУЕРА), придружаващите го печатни материали и всякакви копия на СОФТУЕРА, принадлежат на Microsoft и неговите доставчици. Всички претенции и права на интелектуална собственост върху и по повод на съдържанието, което не е включено в СОФТУЕРА, но може да бъде получено чрез използване на същия, принадлежат на съответните собственици на съдържанието и могат да бъдат обект на закрила от приложимите закони и спогодби в областта на авторските права и другите права на интелектуална собственост. Това Споразумение не ви дава права да използвате такова съдържание. Използването на онлайн услуги, до които може да се получи достъп чрез СОФТУЕРА, може да се подчиняват на съответните за тях правила за употреба. Ако този СОФТУЕР съдържа документация, която се предоставя само в електронна форма, вие имате право да отпечатате едно копие от такава електронна документация. Нямате право да копирате материали, придружаващи Хардуерното устройство или СОФТУЕРА, които не са електронни. Всички права, които не са изрично дадени в съответствие с това Споразумение, се запазват от Microsoft и неговите доставчици.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. Вие разбирате, че СОФТУЕРЪТ се подчинява на законодателството на САЩ по отношение на износа. Вие приемате да спазвате всички приложими международни и национални закони, приложими за СОФТУЕРА, включително Нормативната наредба за износ на САЩ, както и ограниченията за краен потребител, крайна употреба и местоназначение, определени от правителството на САЩ и други правителства. За допълнителна информация вж. www.microsoft.com/exporting/.

СЪХРАНЕНИЕ/УПОТРЕБА В МРЕЖА. Имате право да съхранявате или инсталирате едно копие на СОФТУЕРА в устройство за съхранение, напр. мрежов сървър, което се използва единствено за изпълнение на СОФТУЕРА на вашия или на други Компютри във вътрешна мрежа. Трябва обаче да получите специална лицензия за всеки отделен Компютър, на който се изпълнява СОФТУЕРЪТ от устройството за съхранение, като всеки от Компютрите трябва да използва подходящо Хардуерно устройство заедно със СОФТУЕРА.

РЕЗЕРВНО КОПИЕ. След инсталирането на едно копие на СОФТУЕРА съгласно това Споразумение, имате право да запазите оригиналния носител, на който СОФТУЕРЪТ се предоставя, единствено с цел резерва или архивиране. Ако за използването на СОФТУЕРА на Компютъра се изисква оригиналния носител, имате право да направите едно копие на СОФТУЕРА само за резерва или архивиране. Правенето на нелегални копия на СОФТУЕРА е незаконно, вкл. ако това се прави с цел да се отстрани използвана в него технология за защита. Изключения се правят само при определени обстоятелства, които може да не важат за вас.

ПОМОЩНА ПРОГРАМА ЗА АРХИВИРАНЕ. Ако към СОФТУЕРА е включена помощна програма за архивиране на Microsoft, имате право да я използвате, за да направите само едно резервно копие, като след това функционалността на помощната програма се блокира. Ако не е изрично предвидено друго в това Споразумение, нямате право да правите други копия на СОФТУЕРА или на печатните материали, които го придружават.

ИЗБОР НА ЕЗИКОВА ВЕРСИЯ. Microsoft може да е предоставил възможност за избор на езикова версия на СОФТУЕРА съгласно това Споразумение. Ако е включена повече от една езикова версия на СОФТУЕРА, вие нямате право да използвате повече от една езикова версия едновременно на Компютъра. По време на инсталирането на СОФТУЕРА ще можете да изберете езиковата версия, която да се инсталира на Компютъра.

Част 2: ОБЩИ УСЛОВИЯ

Следните условия се отнасят както за СОФТУЕРА, така и за Хардуерното устройство.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ

Освен в случай на изрично дадени гаранции в Ограничената гаранция или на подразбиращи се гаранции според приложимото законодателство, които не могат да се отхвърлят, ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ, ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО И УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА (АКО ИМА ТАКИВА): (1) СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА, С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ, KAKTO И ЧЕ РИСКЪТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНОТО КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ПРЕЦИЗНОСТТА И УСИЛИЯТА СЕ ПОЕМА ОТ ВАС; (2) Microsoft и неговите доставчици, филиали и представители НЕ ДАВАТ НИКАКВИ, И ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ: ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ ИЛИ ЗА ГОДНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ ИЛИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В СИСТЕМА И ТАКИВА, СЪЗДАДЕНИ ПРИ ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА; ВСЯКАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УСИЛИЯ В РАЗУМНИ ГРАНИЦИ ИЛИ ЛИПСА НА НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ; ВСЯКАКВИ (АКО ИМА ТАКИВА) ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ПОДОБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДАВАНЕТО, НАЛИЧНОСТТА, ПРЕЦИЗНОСТТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ИЛИ ЛИПСАТА НА ВИРУСИ И ИЛИ ДРУГ ОПАСЕН КОД. Също така НЕ СЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАГЛАВИЕТО ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЕТО ВИ ОТ СОФТУЕРА, ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ УСЛУГА ЗА ПОДДРЪЖКА, КАКТО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРУШЕНИЕ В ТАЗИ ВРЪЗКА.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ, ЗАКОНОМЕРНИ И НЯКОИ ДРУГИ ВИДОВЕ ЩЕТИ. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, MICROSOFT, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ФИЛИАЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА:

(i) КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ;

(ii) ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ СОФТУЕРА (ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ), НАРАНЯВАНЕ, КАКТО И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТАКОВА ЗА НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, ДОБРА ВЯРА ИЛИ РАЗУМНО УСИЛИЕ);

(iii) НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ, ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЪС СОФТУЕРА, ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА. ПО-ГОРНОТО Е ВАЛИДНО, ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ MICROSOFT ИЛИ НЕГОВ ДОСТАВЧИК, ФИЛИАЛ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ. ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СЛУЧАЙ НА ГРЕШКА, ИСК (ВКЛ. НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ), СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА, ПОГРЕШНО ТЪЛКУВАНЕ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И КОМПЕНСАЦИИ. Вашето компенсиране по отношение на какъвто и да било пропуск в Ограничената гаранция е указано в самата гаранция. ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОПУСКИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ СТРАНА НА MICROSOFT, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО КОМПЕНСИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ПРОПУСК ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧАСТ 1 ИЛИ 2 НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА, ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА, Е СЛЕДНОТО, ПО УСМОТРЕНИЕ НА MICROSOFT: (1) поправка или смяна на целия или на част от СОФТУЕРА, Хардуерното устройство или Услугата за поддръжка (вкл., но без ограничения, поправка или смяна с компоненти, които не са на Microsoft); или (2) възстановяване на платената от вас сума за съответния СОФТУЕР, Хардуерно устройство или Услуга за поддръжка, вследствие на които са възникнали щетите, като сумата не надвишава реалните претърпени от вас щети на добра вяра; или (3) по отношение на Услугите за поддръжка, всяка по-малка или различна компенсация, или ограничение, предвидена в съответния договор за тези услуги. Вие приемате, че изключенията за възстановяване на щетите съгласно това Споразумение, както и освобождаването от отговорност, важат и в случай, че целта на компенсацията не е изпълнена пълноценно. Тези ограничения не се отнасят за никакви отговорности, които не могат да се изключват или ограничават според приложимото законодателство.

ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; СПЕЦИАЛЕН ФОРУМ. Ако сте закупили Хардуерното устройство и/или СОФТУЕРА в САЩ, всички части на това Споразумение (вкл. Ограничената отговорност) се тълкуват и управляват на законите на щата Вашингтон, САЩ и вие недвусмислено приемате те да се подчиняват изключително на федералните съдилища по отношение на юрисдикция и място в област "King" в щата Вашингтон, освен ако няма компетентен по казуса федерален орган, в който случай вие недвусмислено приемате, че всички части на Споразумението се подчиняват на Върховния съд на област "King" в щата Вашингтон. Ако сте закупили Хардуерното устройство в Канада, се прилагат законите на провинция Онтарио в Канада, освен ако не е изрично забранено от местните закони, като всяка страна по Споразумението недвусмислено се подчинява съответно на съдилищата в провинция Онтарио и също така приема да образува евентуален съдебен процес в някое от съдилищата на Съдебния регион в Йорк в провинция Онтарио. Ако сте закупили Хардуерното устройство извън упоменатите по-горе страни, важат местните закони.

ВЪПРОСИ. В случай че имате въпроси по отношение на това Споразумение или ако желаете да се свържете с Microsoft по каквато и да било причина, използвайте адресната информация, приложена към Хардуерното устройство, за да се свържете с филиала на Microsoft, обслужващ вашата страна, или посетете уеб сайта на Microsoft на адрес www.microsoft.com.


Част 3: ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

А. ГАРАНЦИИ.

1. Изрична гаранция. В съответствие с правилата и условията на тази Ограничена гаранция и на мястото на други изрични гаранции (ако има такива) Microsoft гарантира, че при нормална употреба и обслужване, от датата на получаване, указана на касовата бележка или на друг валиден документ за плащане, както и до i) 90 дни за СОФТУЕРА и ii) срока, указан по-долу за съответното Хардуерно устройство (наричан от тук нататък "Гаранционен срок"), СОФТУЕРЪТ и Хардуерното устройство ще са в пълно съответствие със съответната документация и указания на опаковката. Не се дава никаква гаранция или условие за дефекти, открити след Гаранционния срок.

Гаранционен срок:

Xbox 360 аксесоари за Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: Деветдесет (90) дни
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: Една (1) година
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: Две (2) години
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer за Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer с Fingerprint Reader: Пет (5) години
Microsoft Fingerprint Reader;Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: Три (3) години
За всички други уеб камери на Microsoft (без камерата Microsoft Xbox Live Vision): Три (3) години
За всички други комплекти от клавиатура и мишка на Microsoft: Три (3) години
За всички други клавиатури на Microsoft: Три (3) години
За всички други мишки на Microsoft: Три (3) години

Ограничената гаранция, както и никоя друга гаранция, не важи по отношение на субективни или естетични аспекти на Хардуерното устройство или СОФТУЕРА. Дадената по-горе изрична гаранция е единствената изрична гаранция за вас, която замества всички останали изрични или подразбиращи се гаранции и условия (освен в случай на съществуващи подразбиращи се гаранции, които не подлежат на освобождаване), вкл. и такива в друга документация или опаковка. Информацията или предложенията (устни или писмени), които се дават от Microsoft, неговите представители, филиали или доставчици (или техните служители или представители), не представляват гаранция или условие и не разширяват Ограничената гаранция. Част 2 от "Действащо законодателство. Специален форум" в Споразумението се отнася за тази Ограничена гаранция и се нарича по този начин от тук нататък.

2. Ограничение на срока на подразбиращите се гаранции. Ако сте потребител, според някои законодателства можете да имате подразбиращи се гаранции и/или условия, чийто срок се ограничава до този на Ограничената гаранция в настоящото. Някои законодателства не разрешават ограничения на периода на подразбиращите се гаранции или условия, съответно ограничението по-горе може да не се отнася за вас.

Б. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОМПЕНСИРАНЕ. В съответствие с приложимите закони и следните условия, както и при условие, че върнете СОФТУЕРА и Хардуерното устройство там, от където сте го закупили (или на Microsoft, ако не можете да го върнете там), заедно с копие на касовата бележка или друго оригинално доказателство за плащане, в рамките на Гаранционния срок, Microsoft ще направи следното по свое усмотрение в случай на неизпълнение на тази Ограничена гаранция или други подразбиращи се гаранции:

Ще поправи или замени напълно или частично дефектния СОФТУЕР или Хардуерно устройство;

Ще ви възстанови сумата, за да покрие нанесените щети, но само в рамките на платената от вас сума (ако има такава) за СОФТУЕРА и/или Хардуерното устройство и без съответното обезценяване в резултат на употреба.

За упоменатото по-горе компенсиране важи следното:

Всеки поправен или сменен СОФТУЕР или Хардуерно устройство ще е нов, подновен или добросъвестно използван, сравним по функционалност и производителност на оригиналното Хардуерно устройство (или СОФТУЕР), като може да включва компоненти на трети страни;

За поправения или сменен СОФТУЕР или Хардуерно устройство в съответствие с тази Ограничена гаранция важи или оставащият гаранционен срок на оригиналния СОФТУЕР или Хардуерно устройство, или срок от 30 дни от датата на изпращане на продукта до вас, в зависимост от това кой срок е по-дълъг. Ако към СОФТУЕРА се предостави с надстройка с нова ограничена гаранция, то нейните правила ще са валидни само за надстроения СОФТУЕР, но не и за оригиналното Хардуерно устройство;

Освен ако не е изрично предвидено от местното законодателство, транспортните разходи (вкл. опаковките) за гаранционния сервиз се покриват от вас;

Microsoft не дава никакви гаранции по отношение на други услуги в Ограничената гаранция и се освобождава от всякакви задължения (ако има такива) за разумни усилия или при липса на небрежност във връзка с тези услуги.

В. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДРУГИ ЩЕТИ. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, MICROSOFT, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ФИЛИАЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА:

(i) КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ;

(ii) ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ СОФТУЕРА (ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ), НАРАНЯВАНЕ, КАКТО И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТАКОВА ЗА НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, ДОБРА ВЯРА ИЛИ РАЗУМНО УСИЛИЕ);

(iii) НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ, ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО. ПО-ГОРНОТО Е ВАЛИДНО, ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ MICROSOFT ИЛИ НЕГОВ ДОСТАВЧИК, ФИЛИАЛ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ. ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СЛУЧАЙ НА ГРЕШКА, ИСК (ВКЛ. НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ), СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА, ПОГРЕШНО ТЪЛКУВАНЕ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА.

При някои законодателства изключението при или ограничението на случайни и закономерни щети не е разрешено и затова ограничението или изключението по-горе може да не се отнася за вас.

Г. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ. Ограничената гаранция не е валидна и Microsoft не носи отговорност според тази Ограничена гаранция, ако СОФТУЕРЪТ или Хардуерното устройство:

- се използва за търговска цел (вкл. отдаване под наем или лизинг) или за цел, която не е предвидена в СОФТУЕРНАТА лицензия;

- бъде променено или изменено;

- бъде променено вследствие на форсмажорни обстоятелства, прекъсване на електрозахранването, неправилна или погрешна употреба, небрежност, износване, инцидент, неподходящо използване или други причини, които не са свързани с дефекти в Хардуерното устройство или СОФТУЕРА;

- се повреди от програми, данни, вируси, файлове или при транспортиране или трансфер;

- не се използва в съответствие с придружаващата документация и инструкции за употреба;

- се поправи, промени или измени от сервизен център, който не е упълномощен от Microsoft и който причини или допринесе за съответния дефект или повреда.

Ограничената гаранция не включва гаранции по отношение на законни права или възможности като такива за заглавие, задоволително използване или липса на нарушение.

Д. РЕГИСТРАЦИЯ. СОФТУЕРЪТ и Хардуерното устройство не е нужно да се регистрират, за да бъде валидна Ограничената гаранция.

Е. БЕНЕФИЦИЕНТ. В рамките на позволеното от приложимите закони, Ограничената гаранция се дава единствено на вас, първият лицензиран потребител на СОФТУЕРА или закупил Хардуерното устройство, като няма трети бенефициенти на Ограничената гаранция. Освен ако не е позволено от закона, тази Ограничена гаранция не е предназначена и не важи за никой друг, вкл. и за лицата, на които прехвърляте СОФТУЕРА или Хардуерното устройство съгласно Споразумението.

Ж. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. Според тази Ограничена гаранция, гаранцията се предоставя от Microsoft. За инструкции за приложението на тази Ограничена гаранция трябва да се свържете с филиал на Microsoft във вашата страна или да пишете на следния адрес: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Можете също така да посетите уеб сайта на Microsoft на следния адрес: http://www.microsoft.com.

Трябва също така:

1. Да изпратите доказателство за плащането във формата на оригинален документ, касова бележка с фактура (или копие), в които е указано, че вие сте бенефициентът на тази Ограничена гаранция, както и че молбата ви за компенсиране е в рамките на Гаранционния срок;

2. Да изпълнявате инструкциите за опаковане и други инструкции на Microsoft, ако според него Хардуерното устройство или СОФТУЕРЪТ, или част от него, трябва да се върне. За да бъде валидна Ограничената гаранция, трябва да вземете или доставите продукта на указано от Microsoft място, в оригиналната му опаковка, или в друга такава, която предоставя същото ниво на предпазване. Освен ако не е изрично предвидено от местното законодателство, транспортните разходи (вкл. опаковките) за гаранционния сервиз се покриват от вас.

3. Да изтриете или премахнете всички файлове и данни, които считате за поверителни, преди да изпратите продукта на Microsoft.

Ако не изпълните инструкциите по-горе, може да се стигне до забавяне, да се наложи да платите допълнителни такси или гаранцията да отпадне.

Тази Ограничена гаранция ви дава определени законни права, като може да имате допълнителни права в зависимост от законодателството на съответната държава, в която се намирате. Когато някой термин в тази Ограничена гаранция е забранен от съответните закони, той се счита за невалиден, но валидността на останалата част от Ограничената гаранция се запазва в пълната си сила, ако няма съществена промяна на риска.


