Licenční Smlouva na software užívaný s hardwarovými zařízeními společnosti Microsoft®

DŮLEŽITÉ – PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE: Pozorně si přečtěte všechna práva a omezení popsaná v této licenční Smlouvě na software („Smlouva“) a důkladně se s nimi seznamte. Tato Smlouva se skládá ze tří (3) částí: 1) z licenčních podmínek pro software; 2) všeobecných ustanovení platných pro licenční podmínky pro software a hardwarové zařízení; a (3) omezených záruk na SOFTWARE a hardwarové zařízení.

Tato Smlouva je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou, která bude dále v této Smlouvě označována termínem „Vy“ nebo „Váš“) a společností Microsoft Corporation. Příslušná myš, klávesnice, webová kamera, náhlavní souprava nebo čtečka otisků prstů společnosti Microsoft bude v této Smlouvě označována termínem „Hardwarové zařízení“. „SOFTWARE“ označuje software dodaný společností Microsoft a určený pro příslušné hardwarové zařízení, který zahrnuje veškerá přidružená média (včetně kopií), tištěné materiály a dokumentaci v tzv. online nebo elektronické formě nebo autorizované upgrady nebo doplňky od společnosti Microsoft pro takovýto software. Tato Smlouva Vám uděluje licenční práva POUZE V PŘÍPADĚ, že SOFTWARE je pravým SOFTWAREM společnosti Microsoft.

JAK JE POPSÁNO DÁLE, VAŠE INSTALACE DANÉHO SOFTWARU ROVNĚŽ PŘEDSTAVUJE VÁŠ SOUHLAS S PŘENÁŠENÍM NĚKTERÝCH STANDARDNÍCH INFORMACÍ O POČÍTAČI DO SPOLEČNOSTI MICROSOFT A S AUTOMATICKÝM STAHOVÁNÍM A INSTALACÍ AKTUALIZACÍ DO VAŠEHO POČÍTAČE.

Přečtení a uložení Smlouvy: Bez ohledu na to, zda jste SOFTWARE stáhli z autorizovaného webu nebo zda jste ho získali současně s hardwarovým zařízením, nebude SOFTWARE nainstalován do počítače pracovní stanice, dokud nevyjádříte svůj souhlas s touto Smlouvou (dále jsou uvedeny informace o získání náhrady v případě, že se Smlouvou nesouhlasíte). Text této Smlouvy si můžete vytisknout nebo můžete použít kopii, která je uvedena v souboru elektronické nápovědy k SOFTWARU v části věnované právním informacím. UPOZORNĚNÍ: Podmínky smlouvy v tištěné podobě nebo smlouvy doručené na Vaši žádost mají přednost před podmínkami jakékoli elektronické smlouvy, která je v SOFTWARU obsažena.

Smlouva. KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ NEBO ZAŠKRTNUTÍM MOŽNOSTI „SOUHLASÍM“, POUŽITÍM HARDWAROVÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM ČI JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A JSTE JIMI VÁZÁNI. Klepnutí na možnost „Souhlasím“ zastupuje Váš podpis a vyjadřujete tím souhlas se všemi částmi této Smlouvy. Pokud nesouhlasíte, neprovádějte žádnou z výše uvedených akcí a vraťte hardwarové zařízení i SOFTWARE na místo, kde jste je získali. Obdržíte náhradu. Pokud nezískáte náhradu, obraťte se na místní zastoupení společnosti Microsoft nebo napište na adresu: Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké. Můžete rovněž navštívit společnost Microsoft na webu na adrese http://www.microsoft.com.

Část 1: LICENCE NA SOFTWARE A PODMÍNKY

SOFTWARE je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech a také zákony a dohodami na ochranu duševního vlastnictví. SOFTWARE se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

OBECNÉ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE. Tato Smlouva Vám uděluje následující práva:

INSTALACE A POUŽITÍ SOFTWARU. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, můžete nainstalovat, používat, spouštět či jinak využívat („Spouštět“) jednu kopii SOFTWARU v jednom počítači, jako je pracovní stanice, terminál nebo jiné digitální elektronické zařízení („Počítač pracovní stanice”), k použití s příslušným hardwarovým zařízením.

ŽÁDNÉ SOUBĚŽNÉ POUŽITÍ. SOFTWARE nesmí být instalován, zobrazován, spouštěn, sdílen ani souběžně používán v různých počítačích nebo z různých počítačů.

ZAHRNUTÉ PROGRAMY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. SOFTWARE obsahuje další programy společnosti Microsoft. Na vaše užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi dodávány.

UPGRADY OPERAČNÍHO SYSTÉMU. SOFTWARE může obsahovat upgrady softwaru součástí operačního systému, které jsou nutné ke správnému provozu SOFTWARU. Licence na tyto upgrady softwaru operačního systému jsou vám poskytovány ve shodě s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě na software operačního systému nebo jako samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem na tyto upgrady, nikoli v rámci této Smlouvy.

VÍCE HARDWAROVÝCH ZAŘÍZENÍ. Pokud získáte balík více hardwarových zařízení, můžete vytvořit jednu (1) kopii SOFTWARU pro každé z hardwarových zařízení, které jste v rámci balíku získali, a každou z těchto kopií můžete používat způsobem popsaným výše.

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉ ANALÝZY, DEKOMPILACE A PŘEVODU ZE STROJOVÉHO KÓDU. Nejste oprávněni provádět zpětnou analýzu, dekompilaci ani převod ze strojového kódu SOFTWARU s výjimkou a pouze v rozsahu těch činností, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení.

PRONÁJEM. SOFTWARE nesmíte pronajmout, poskytnout na leasing ani zapůjčit.

ŽÁDNÉ NEZÁVISLÉ POUŽITÍ. Na SOFTWARE je v rámci této Smlouvy udělena licence pouze společně s hardwarovým zařízením jako na jeden integrovaný produkt. SOFTWARE můžete používat pouze s hardwarovým zařízením, nikoli s jinými zařízeními. SOFTWARE nelze převést nezávisle na hardwarovém zařízení.

PŘENOS SOFTWARU. Všechna Vaše práva vyplývající z této Smlouvy můžete trvale převést pouze za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie SOFTWARU, převedete veškerý SOFTWARE (včetně všech součástí, médií a tištěných materiálů, libovolných upgradů, této Smlouvy a Certifikátu pravosti, je-li k dispozici) současně s příslušným hardwarovým zařízením a příjemce souhlasí s podmínkami této Smlouvy. Pokud se jedná o upgrade SOFTWARU, musí být součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze SOFTWARU.

NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Je-li SOFTWARE označen jako Neprodejná verze („Not for Resale” nebo „NFR“), potom bez ohledu na ostatní oddíly této Smlouvy nesmíte daný SOFTWARE prodat ani jinak převést za úplatu.

AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může automaticky a periodicky kontrolovat verzi SOFTWARU nebo jeho součástí, které využíváte, a může poskytnout aktualizace nebo doplňky SOFTWARU nebo jeho součástí, které budou automaticky staženy do příslušného počítače pracovní stanice, hardwarového zařízení, SOFTWARU nebo jiných počítačů nebo zařízení, které pracují s tímto SOFTWAREM. Tato funkce bude provádět následující činnosti: (a) Připojovat se prostřednictvím Internetu k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb, (b) pomocí internetových protokolů odesílat do příslušných systémů standardní informace o vašem počítači, například o jeho IP adrese, typu operačního systému, prohlížeči a názvech a verzích SOFTWARU nebo jeho komponent, které používáte, a o kódu jazyka zařízení, do kterého jste SOFTWARE nebo jeho komponenty nainstalovali, a (c) automaticky stahovat a instalovat nebo vás vyzývat k stažení či instalaci aktuálních aktualizací nebo doplňků předchozích verzí SOFTWARU nebo jeho komponent.  Souhlasíte s přenosem informací o vašem počítači a s automatickým stahováním a instalací aktualizací nebo doplňků.  Použití SOFTWARU a příslušného hardwarového zařízení včetně všech upgradů a/nebo doplňků se bude řídit touto Smlouvou (doplněnou nebo upravenou libovolnou smlouvou společnosti Microsoft, která se dodává s jednotlivými upgrady nebo doplňky). V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. Můžete tyto funkce vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o této funkci naleznete zde: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft nepoužije tyto informace k vaší identifikaci nebo k vašemu kontaktování.

ZRUŠENÍ. Pokud nedodržíte podmínky této Smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv zrušit Vaše práva vyplývající z této Smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWARU a všechny jeho součásti.

OCHRANNÉ ZNÁMKY. Tato smlouva Vám neuděluje žádná práva v souvislosti s ochrannými nebo značkami služeb společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů.

SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft Vám může poskytnout služby podpory vztahující se k SOFTWARU nebo hardwarovému zařízení („Služby podpory”). Použití Služeb podpory se řídí zásadami a programy společnosti Microsoft popsanými v uživatelské příručce, v dokumentaci online nebo v jiných materiálech poskytnutých společností Microsoft. Veškerý doplňkový kód SOFTWARU poskytnutý jako součást Služeb podpory bude považován za část SOFTWARU a bude podléhat podmínkám této smlouvy. Na tento doplňkový kód ani na Služby podpory se však nevztahuje omezená záruka. Veškeré technické informace, které společnosti Microsoft poskytnete jako součást Služeb podpory, mohou být společností Microsoft použity k obchodním účelům, včetně technické podpory a vývoje produktů. Společnost Microsoft nevyužije tyto technické informace způsobem, který by Vás osobně identifikoval.

VYHRAZENÍ PRÁV. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva, která Vám nejsou v této Smlouvě výslovně udělena.

AUTORSKÁ PRÁVA. Veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví týkající se SOFTWARU (zejména práva k jakýmkoli zobrazením, fotografiím, animacím, obrazovým záznamům, zvukovým záznamům, hudbě, textu a „apletům“, jež jsou součástí SOFTWARU), doprovodných tištěných materiálů a jakýchkoli kopií Softwaru jsou majetkem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů. Veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví týkající se obsahu, který není součástí SOFTWARU, ale ke kterému lze pomocí SOFTWARU přistupovat, jsou produktem příslušného vlastníka obsahu a mohou být chráněna zákonem na ochranu autorských práv a dalšími zákony a dohodami na ochranu duševního vlastnictví. Tato Smlouva Vám neuděluje žádná práva k použití tohoto obsahu. Použití jakýchkoli služeb online, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím SOFTWARU, se může řídit příslušnými podmínkami použití, které se vztahují k těmto službám. Pokud SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je poskytnuta pouze v elektronické podobě, můžete vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace. Tištěné materiály, které jsou dodány s hardwarovým zařízením a se SOFTWAREM, nesmíte kopírovat. Všechna práva, která nejsou v rámci této Smlouvy výslovně udělena, jsou vyhrazena společností Microsoft a jejími dodavateli.

VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Berete na vědomí, že SOFTWARE, jehož licence je poskytována v rámci této Smlouvy, podléhá zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Zavazujete se dodržovat všechny příslušné mezinárodní i místní zákony, které se týkají SOFTWARU, včetně ustanovení U.S. Export Administration Regulations. Dále se zavazujete dodržovat omezení týkající se koncového uživatele, koncového použití a místa exportu vydaná vládou USA a vládami jiných zemí. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting/

UKLÁDÁNÍ/POUŽITÍ V SÍTI. Jednu kopii SOFTWARU smíte uložit nebo instalovat do paměťového zařízení, jako je například síťový server, který se bude používat pouze ke spuštění SOFTWARU ve Vašich ostatních počítačích prostřednictvím sítě; musíte si však pořídit vyhrazenou licenci pro každý samostatný počítač, ve kterém bude SOFTWARE spouštěn z paměťového zařízení, a každý takový počítač musí ve spojení s daným SOFTWAREM používat odpovídající hardwarové zařízení.

ZÁLOŽNÍ KOPIE. Po dokončení instalace jedné kopie SOFTWARU na základě této Smlouvy můžete zachovat původní média, na nichž byl SOFTWARE poskytnut, ale pouze pro účely zálohování nebo archivace. Pokud jsou k použití SOFTWARU v počítači vyžadována původní média, smíte vytvořit jednu kopii SOFTWARU výhradně pro účely zálohování nebo archivace. Vytváření neoprávněných kopií SOFTWARU a obcházení jakékoli technologie ochrany proti kopírování použité v SOFTWARU je všeobecně nezákonné. Výjimky mohou platit jen za omezených okolností, které se na Vás mohou, ale nemusí vztahovat.

PROGRAM BACKUP. Pokud SOFTWARE zahrnuje program Backup společnosti Microsoft, můžete tento nástroj využít k vytvoření jedné záložní kopie. Po vytvoření jedné záložní kopie se tento nástroj trvale zablokuje. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmíte vytvářet kopie SOFTWARU nebo tištěných materiálů dodaných se SOFTWAREM jinými způsoby.

VÝBĚR JAZYKOVÉ VERZE. Je možné, že se společnost Microsoft rozhodla poskytnout Vám výběr jazykových verzí pro jeden nebo více SOFTWAROVÝCH produktů Microsoft, jejichž licence je poskytována v rámci této Smlouvy. Pokud je SOFTWARE zahrnut ve více než jedné jazykové verzi, je Vám udělena licence na použití vždy jedné z jazykových verzí v počítači. Jako součást procesu instalace SOFTWARU budete mít možnost vybrat jazykovou verzi, která bude v počítači nainstalována.

Část 2: OBECNÁ USTANOVENÍ

Následující ustanovení se vztahují na SOFTWARE a také na hardwarové zařízení.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

S výjimkou výslovných záruk uvedených v omezené záruce a veškerých vyplývajících záruk, které zahrnuje příslušné rozhodné právo a které nelze odmítnout, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE, HARDWAROVÉ ZAŘÍZENÍ A LIBOVOLNÉ SLUŽBY PODPORY: (1) SE POSKYTUJÍ VE STAVU, „JAK JSOU“ A S VEŠKERÝMI CHYBAMI, A VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD JDE O VYHOVUJÍCÍ KVALITU, VÝKONNOST, SPRÁVNOST A ÚSILÍ JE NA VÁS. a (2) Společnost Microsoft a její dodavatelé, pobočky a zástupci NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY A ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉKOLIV POVAHY, ZEJMÉNA VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO VHODNOSTI K SYSTÉMOVÉ INTEGRACI, NEBO VEŠKERÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍ UZANCE NEBO PRŮBĚHU JEDNÁNÍ; VYLUČUJÍ SE VEŠKERÉ ZÁVAZKY PLYNOUCÍ Z POŽADAVKŮ NA PŘIMĚŘENÉ ZPRACOVÁNÍ A NEZANEDBÁNÍ, A PŘÍPADNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO OBDOBNÉ ZÁVAZKY SOUVISEJÍCÍ S PŘENOSEM, DOSTUPNOSTÍ, PŘESNOSTÍ, FUNKČNOSTÍ ČI NEPŘÍTOMNOSTÍ VIRŮ NEBO ŠKODLIVÉHO KÓDU. NA SOFTWARE, HARDWAROVÉ ZAŘÍZENÍ A LIBOVOLNÉ SLUŽBY PODPORY SE rovněž NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICKÝCH PRÁV ANI ZÁRUKA NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ.

VYLOUČENÍ NÁHRADY ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ ŠKODY. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESOU SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ, ZASTOUPENÍ A AGENTI ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ:

(i) NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY;

(ii) ŠKODY ČI ZTRÁTY LIBOVOLNÉ POVAHY VZTAHUJÍCÍ SE K UŠLÉMU ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTĚ DAT ČI SOUKROMÍ NEBO UTAJENÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍT SOFTWARE NEBO HARDWAROVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO ČÁST, ZRANĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTI SPLNIT LIBOVOLNOU POVINNOST (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POVINNOSTI NEZANEDBÁNÍ, DOBRÉ VÍRY ČI ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ); NEBO

(iii) NEPŘÍMÉ ČI SPECIÁLNÍ ŠKODY ČI NÁHRADY ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ VZNIKLÉ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE VZTAHUJÍCÍ K POUŽITÍ SOFTWARU, HARDWAROVÉHO ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽEB PODPORY. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE VZTAHUJÍ I NA SITUACE, KDY SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO LIBOVOLNÝ JEJÍ DODAVATEL, POBOČKA NEBO ZÁSTUPCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNĚNI, A TAKÉ NA PŘÍPAD CHYBY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI, NESPRÁVNĚ UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO JINÉHO DŮVODU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY. Výlučné prostředky nápravy pro případ libovolného porušení omezené záruky jsou uvedeny v části omezená záruka. S OHLEDEM NA LIBOVOLNÁ OSTATNÍ PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT, JEJÍCH DODAVATELŮ, POBOČEK ČI ZÁSTUPCŮ SOUHLASÍTE, ŽE VAŠÍM VÝLUČNÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY PRO LIBOVOLNÉ TAKOVÉTO PORUŠENÍ A PRO LIBOVOLNÉ JINÉ PŘÍČINY LIBOVOLNÉ POVAHY SOUVISEJÍCÍ S ČÁSTMI 1 A 2 TÉTO SMLOUVY NEBO SE SOFTWAREM, HARDWAROVÝM ZAŘÍZENÍM NEBO SLUŽBAMI PODPORY BUDE, NA ZÁKLADĚ UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI MICROSOFT, (1) oprava nebo výměna SOFTWARU, hardwarového zařízení nebo Služeb podpory nebo jejich částí (zejména opravy nebo výměny položek, jejichž výrobcem není společnost Microsoft), nebo (2) náhrada částky, kterou jste zaplatili za příslušný SOFTWARE, hardwarové zařízení nebo Službu podpory, které Vám způsobily škodu; výše náhrady přitom nesmí přesáhnout skutečnou výši škod, kterou jste utrpěli při přiměřeném spoléhání se na tento SOFTWARE, hardwarové zařízení nebo Službu podpory, nebo (3) s ohledem na Služby podpory libovolná menší nebo jiná náhrada nebo omezení uvedené v kontraktu na tyto služby. Souhlasíte, že vyloučení škod v této Smlouvě a toto omezení odpovědnosti platí i v případě, že jakákoli náprava nenaplní svůj základní účel. Tato omezení se nevztahují na jakoukoli odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle příslušného zákona.

ROZHODNÉ PRÁVO; VÝHRADNÍ SOUDNÍ TRIBUNÁL. Pokud jste toto hardwarové zařízení nebo SOFTWARE pořídili ve Spojených státech amerických, řídí se veškeré části této Smlouvy (včetně omezené záruky) zákony státu Washington a jsou vykládány v souladu s těmito zákony. Neodvolatelně souhlasíte s touto výhradní jurisdikcí a  místní příslušností k federálním soudům se sídlem v King County, Washington, s výjimkou případu, kdy federální důvod žaloby neexistuje. V takovém případě neodvolatelně souhlasíte s výhradním právním řádem a místní příslušností k nejvyššímu soudu v King County, Washington. Pokud jste toto hardwarové zařízení pořídili na území Kanady a není-li to výslovně zakázáno místními zákony, řídí se tato Smlouva zákony platnými v provincii Ontario, Kanada; obě strany dále neodvolatelně souhlasí se soudní pravomocí soudů provincie Ontario a dále souhlasí s vedením případného soudního sporu, který může vzniknout podle této dohody, u soudů příslušejících k soudnímu obvodu York, provincie Ontario. Pokud jste toto hardwarové zařízení pořídili jinde než v zemích uvedených výše, může se tato Smlouva řídit místními zákony.

DOTAZY. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této Smlouvy nebo se chcete z jakéhokoli důvodu obrátit na společnost Microsoft, použijte informace o adresách přiložené k hardwarovému zařízení a obraťte se na zastoupení společnosti Microsoft ve Vaší zemi nebo navštivte web společnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com.


Část 3: OMEZENÁ ZÁRUKA

A. ZÁRUKY.

1. Výslovná záruka. V souladu s podmínkami této omezené záruky a jako náhradu za libovolné jiné případné výslovné záruky společnost Microsoft zaručuje, že za předpokladu normálního užívání se budou od data získání uvedeného na potvrzení nebo podobném dokladu o nákupu po dobu i) 90 dní pro SOFTWARE a ii) po dobu uvedenou níže pro příslušné hardwarové zařízení (dále jen „Záruční doba“) SOFTWARE a hardwarové zařízení v podstatných rysech shodovat s doprovodným balením a dokumentací společnosti Microsoft. Na závady zjištěné po skončení Záruční doby se nevztahuje žádná záruka.

Záruční doba:

Xbox 360 příslušenství pro Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: devadesátidenní (90) záruka.
Microsoft LifeChat LX-2000, Microsoft LifeChat LX-1000: jeden (1) rok 
Kamery LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; optická myš Microsoft Optical Mouse 200; klávesnice Microsoft Wired Keyboard 200; optické myši Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: dva (2) roky
Optická myš IntelliMouse®; bezdrátová myš IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer pro Bluetooth; bezdrátová IntelliMouse Explorer se snímačem otisků prstů Fingerprint Reader: pět (5) let
Snímač otisků prstů Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; chladicí podložka Microsoft Notebook Cooling Base: tři (3) roky
Všechny ostatní webové kamery Microsoft (s výjimkou kamery Microsoft Xbox Live Vision Camera): tři (3) roky
Všechny ostatní sady myši a klávesnice pro stolní počítače společnosti Microsoft: tři (3) roky
Všechny ostatní klávesnice společnosti Microsoft: tři (3) roky
Všechny ostatní myši společnosti Microsoft: tři (3) roky

Tato omezená záruka se netýká subjektivních ani estetických aspektů hardwarového zařízení nebo SOFTWARU a s ohledem na tyto aspekty není poskytována záruka jakéhokoli druhu. Výslovná záruka uvedená výše je jedinou výslovnou zárukou, kterou získáváte a je poskytována namísto jakýchkoli jiných výslovných nebo předpokládaných záruk a podmínek (s výjimkou případných nepopiratelných předpokládaných záruk), včetně záruk uvedených v libovolné dokumentaci nebo balení. Žádné informace ani návrhy (ústní ani zaznamenané) poskytnuté společností Microsoft, jejími zástupci, pobočkami nebo dodavateli či jejich zaměstnanci nebo zástupci nevedou ke vzniku záruky ani nerozšíří rozsah této omezené záruky. Ustanovení „Rozhodné právo; výhradní soudní tribunál“ v části 2 této Smlouvy se vztahuje na tuto omezenou záruku a jeho podmínky jsou tímto začleněny do tohoto dokumentu.

2. Omezená doba trvání předpokládaných záruk. Jste-li spotřebitelem, mohou se na Vás v rámci některých právních řádů vztahovat rovněž předpokládané záruky či podmínky, jejichž platnost je tímto omezena na dobu trvání Záruční doby. Některé právní řády neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, a proto se na Vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

B. VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY. V souladu s rozhodným právem a následujícím ustanovením a za předpokladu, že v průběhu Záruční doby vrátíte SOFTWARE a hardwarové zařízení na místo, kde jste jej získali (nebo společnosti Microsoft, pokud toto místo nepřijme vrácené položky), společně s kopií potvrzení o nákupu nebo jiným dokladem o platbě, společnost Microsoft na základě vlastního uvážení a jako výlučný prostředek nápravy za porušení této omezené záruky a libovolných předpokládaných záruk:

opraví nebo nahradí jednotlivé části nebo celý vadný SOFTWARE nebo vadné hardwarové zařízení  nebo

zaplatí Vám částku za právně přípustné škody, které jste utrpěli při přiměřeném spoléhání na SOFTWARE nebo hardwarové zařízení, ovšem pouze do výše, kterou jste za SOFTWARE nebo hardwarové zařízení zaplatili, snížené o přiměřenou amortizaci na základě skutečného využití.

Výše uvedená náprava podléhá následujícím ustanovením:

Veškerý opravený nebo nahrazený SOFTWARE nebo hardwarové zařízení budou nové, repasované nebo lehce opotřebené, funkcemi i výkonem srovnatelné s originálním hardwarovým zařízením (nebo SOFTWAREM) a mohou zahrnovat položky od jiných výrobců.

Na libovolný SOFTWARE nebo hardwarové zařízení opravené nebo vyměněné v rámci této omezené záruky se bude vztahovat záruka po zbytek původní záruční doby nebo po dobu 30 dní od data odeslání položky zpět k Vám, podle toho, co bude delší. Dojde-li k doručení upgradu na SOFTWARE s novou omezenou zárukou, budou se podmínky této nové omezené záruky vztahovat pouze na upgradovaný SOFTWARE, nikoli na původní hardwarové zařízení.

Pokud legislativa v rámci Vašeho právního řádu nevyžaduje jinak, budete náklady spojené s přepravou (včetně balného) hradit Vy. a

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky týkající se ostatních služeb poskytovaných v rámci této omezené záruky a odmítá v souvislosti s těmito službami jakékoliv závazky týkající se úsilí pracovníků nebo nezanedbání.

C. VYLOUČENÍ OSTATNÍCH ŠKOD. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESOU SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ, ZASTOUPENÍ A AGENTI ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ:

(i) NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY;

(ii) ŠKODY ČI ZTRÁTY LIBOVOLNÉ POVAHY VZTAHUJÍCÍ SE K UŠLÉMU ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTĚ DAT ČI SOUKROMÍ NEBO UTAJENÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍT SOFTWARE NEBO HARDWAROVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO ČÁST, ZRANĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTI SPLNIT LIBOVOLNOU POVINNOST (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POVINNOSTI NEZANEDBÁNÍ, DOBRÉ VÍRY ČI ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ); NEBO

(iii) NEPŘÍMÉ ČI SPECIÁLNÍ ŠKODY ČI NÁHRADY ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ VZNIKLÉ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE VZTAHUJÍCÍ K POUŽITÍ SOFTWARU ČI HARDWAROVÉHO ZAŘÍZENÍ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE VZTAHUJÍ I NA SITUACE, KDY SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO LIBOVOLNÝ JEJÍ DODAVATEL, POBOČKA NEBO ZÁSTUPCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNĚNI, A TAKÉ NA PŘÍPAD CHYBY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI, NESPRÁVNĚ UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO JINÉHO DŮVODU.

Některé právní systémy neumožňují vyloučení či omezení následných či náhodných škod, výše uvedené omezení nebo vyloučení se na Vás proto nemusí vztahovat.

D. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tuto omezenou záruku nelze uplatnit a společnost Microsoft nemá v souvislosti s ní žádné závazky, pokud SOFTWARE nebo hardwarové zařízení:

- jsou využívány ke komerčním účelům (včetně pronájmu nebo leasingu) nebo k účelům překračujícím rámec licence na SOFTWARE;

- jsou změněny nebo neodborně upraveny;

- jsou poškozeny zásahem vyšším moci, přepětím v síti, zneužitím, hrubým zacházením, nedbalostí, nehodou, opotřebováním, chybným zacházením, nesprávným použitím či jakýmikoli jinými příčinami nesouvisejícími s vadami hardwarového zařízení či SOFTWARU;

- jsou poškozeny programy, daty, viry nebo soubory nebo během dodávky či přenosu;

- nejsou používány v souladu s doprovodnou dokumentací či pokyny k užívání  nebo

- jsou opraveny, změněny nebo upraveny jinou entitou, než je autorizované středisko oprav společnosti Microsoft, a tato entita způsobila závadu či poškození nebo přispěla k jejich vzniku.

Tato omezená záruka nezahrnuje žádnou záruku vztahující se na práva či právní způsobilost, jako je například záruka týkající se vlastnických práv, nerušeného užívání či neporušení zákona.

E. REGISTRACE. Registrace nabytí SOFTWARU a hardwarového zařízení není k uplatnění této omezené záruky nutná.

F. OPRÁVNĚNÁ OSOBA. V rozsahu povoleném rozhodným právem je tato omezená záruka určena pouze Vám, prvnímu licencovanému uživateli SOFTWARU nebo kupci hardwarového zařízení, a pro tuto omezenou záruku neexistují žádné další oprávněné osoby. Tato omezená záruka není určena nikomu jinému a nevztahuje se na nikoho jiného (s výjimkou případů vyžadovaných zákonem), a to ani na osobu, na kterou uskutečníte libovolný převod povolený v rámci této Smlouvy.

G. DALŠÍ INFORMACE. Společnost Microsoft je ručitelem v rámci této omezené záruky. Se žádostí o pokyny týkající se uplatnění této omezené záruky se musíte obrátit na místní zastoupení společnosti Microsoft ve Vaší zemi nebo napsat na adresu: Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké. Můžete rovněž navštívit společnost Microsoft na webu na adrese http://www.microsoft.com.

Musíte rovněž:

1. Předložit doklad o nákupu ve formě potvrzení bona fide, datované příjemky nebo faktury (či její kopie) dokládající, že jste vzhledem k této omezené záruce oprávněnou osobou a že vaše žádost o nápravu spadá do Záruční doby.

2. Postupovat v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkajícími se přepravy a dalšími pokyny, pokud určují, zda má být vrácen celý SOFTWARE nebo hardwarové zařízení či pouze jejich část. Chcete-li uplatnit tuto omezenou záruku, musíte příslušnou položku odnést nebo doručit v původním balení nebo v balení, které poskytuje stejný stupeň ochrany jako původní balení, a to na místo určené společností Microsoft. Pokud legislativa v rámci Vašeho právního řádu nevyžaduje jinak, budete náklady spojené s přepravou (včetně balného) hradit Vy.

3. Dříve než položku odešlete společnosti Microsoft, musíte odstranit nebo odebrat veškeré soubory nebo data, které považujete za soukromé či důvěrné.

Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek zpoždění a může vést k uplatnění dalších poplatků nebo k neplatnosti záruky.

Tato omezená záruka Vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se v jednotlivých právních řádech liší. Pokud je libovolná podmínka této omezené záruky těmito zákony zakázána, považuje se od počátku za neplatnou. Zbylé podmínky této omezené záruky však zůstanou plně v platnosti, pokud není podstatně narušeno rozdělení rizik.


