הסכם תנאי רשיון עבור תוכנה לשימוש עם התקני חומרה של Microsoft®

חשוב – יש לקרוא בעיון: קרא בעיון והבן את כל הזכויות וההגבלות המתוארות בהסכם תנאי רשיון תוכנה זה ("הסכם"). הסכם זה כולל שלושה (3) חלקים: 1) הסכם תנאי רשיון התוכנה; 2) הוראות כלליות הן לתנאי הרשיון של התוכנה והן להתקן החומרה; וכן 3) אחריות מוגבלת עבור התוכנה והתקן החומרה.

הסכם זה מהווה הסכם משפטי בינך (בין כאדם פרטי ובין כגוף יחיד, שאליו מכוונת הפנייה "אתה" או "שלך" בהסכם זה) לבין Microsoft Corporation. המוצרים הרלוונטיים של Microsoft, כולל עכבר, מקלדת, מצלמת אינטרנט, אוזניות או קורא טביעות אצבעות, נקראים בהסכם זה "התקן החומרה". "תוכנה" פירושה התוכנה שסופקה על-ידי Microsoft לשימוש עם התקן החומרה הרלוונטי, והיא כוללת פריטי מדיה משויכים (כולל עותקים), חומרים מודפסים וכל תיעוד "מקוון" או אלקטרוני או שדרוגים או תוספות מורשים שהתקבלו מ- Microsoft עבור תוכנה זו. הסכם זה מעניק לך זכויות רשיון רק אם התוכנה היא תוכנה מקורית של Microsoft.

כפי שמתואר להלן, התקנתך את התוכנה מהווה גם הסכמה מצידך להעברת פרטי מחשב סטנדרטיים מסוימים באמצעות האינטרנט ולהורדה והתקנה אוטומטיות של עדכונים במחשב שלך.

סקירת ההסכם וקיומו: בין אם אתה מוריד את התוכנה מאתר אינטרנט מורשה, ובין אם קיבלת אותה עם התקן החומרה, התוכנה לא תותקן במחשב תחנת העבודה, אלא אם כן, או רק לאחר שתאשר את הסכמתך להסכם זה (ראה להלן הנחיות לקבלת החזר כספי אם אינך מסכים). תוכל להדפיס את הטקסט של הסכם זה, או לעיין בעותק שנמצא בסעיף המידע המשפטי של קובץ העזרה המוצג על המסך בתוך התוכנה. שים לב: לתנאים המפורטים בהסכם המודפס על-גבי נייר או בהסכם שהועבר אליך לבקשתך ניתנת קדימות על-פני תנאי ההסכם המוצגים על המסך בתוך התוכנה.

ההסכם שלך. בכך שאתה לוחץ על האפשרות "מקבל" או מסמן אותה, משתמש בהתקן החומרה או מתקין, מעתיק או עושה כל שימוש אחר בתוכנה, אתה מסכים לכך שהסכם זה חל עליך ומחייב אותך. לחיצתך על האפשרות "מקבל" מציינת את חתימתך ואת הסכמת לכל החלקים של הסכם זה. אם אינך מעוניין להסכים, אל תבצע אף אחת מהפעולות המפורטות לעיל והחזר הן את התקן החומרה והן את התוכנה למקום שבו רכשת אותם תמורת החזר כספי. אם לא קיבלת החזר כספי, פנה לנציגות Microsoft הפועלת במדינתך, או כתוב אל: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, או לבקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת http://www.microsoft.com.

חלק 1: רשיון תוכנה ותנאים

התוכנה מוגנת מתוקף חוקי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות בנושא זכויות יוצרים, וכן מתוקף חוקים ואמנות שעניינם הגנה על קניין רוחני. התוכנה ניתנת ברשיון ואינה נמכרת.

תנאי רשיון כלליים עבור התוכנה. הסכם זה מעניק לך את הזכויות הבאות:

התקנת התוכנה ושימוש בה. למעט כפי שצוין במפורש בהסכם זה, אתה רשאי להתקין, להשתמש, לגשת, להפעיל או לפעול בכל דרך אחרת עם ("להפעיל") עותק אחד בלבד של התוכנה, במחשב אחד, כגון תחנת עבודה, מסוף או התקן אלקטרוני דיגיטלי אחר ("מחשב תחנת עבודה") לשימוש עם התקן החומרה הרלוונטי.

איסור על שימוש בו-זמני. לא ניתן להתקין את התוכנה, לגשת אליה, להציג אותה, להפעיל אותה, לשתף אותה או להשתמש בה בו-זמנית ממחשבים שונים.

תוכניות Microsoft כלולות.התוכנה מכילה תוכנות אחרות של Microsoft.
 תנאי הרשיון הנלווים לתוכנות אלה חלים על שימושך בהן.

שדרוגי מערכת הפעלה. 
ייתכן שהתוכנה מכילה שדרוג תוכנה של רכיבי מערכת ההפעלה, הדרושים לפעולה תקינה של התוכנה. שדרוגי תוכנה אלה של מערכת ההפעלה מוענקים לך ברשיון במסגרת התנאים וההתניות של רשיון תוכנת מערכת ההפעלה או של הסכם רשיון למשתמש קצה נפרד המסופק עם שדרוגים אלה, לא במסגרת הסכם זה.

התקני חומרה מרובים. אם רכשת חבילה הכוללת התקני חומרה מרובים, אתה רשאי להשתמש בעותק אחד (1) של התוכנה עבור כל התקן חומרה שרכשת בחבילה, ואתה רשאי להשתמש בכל עותק באופן שצוין לעיל.

הגבלות על הנדסה לאחור (Reverse Engineering), הידור לאחור (Decompilation) ופירוק (Disassembly). אינך רשאי לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, מלבד ורק במידה שפעילות כאמור מותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף ההגבלה כאמור.

השכרה. אינך רשאי להשכיר, להחכיר או להשאיל את התוכנה.

איסור על שימוש עצמאי. התוכנה מורשית לשימוש רק עם התקן החומרה כיחידה שלמה משולבת אחת במסגרת הסכם זה. ניתן להשתמש בתוכנה רק עם התקן החומרה, לא עם התקנים אחרים. לא ניתן להעביר את התוכנה באופן עצמאי מהתקן החומרה.

העברה של התוכנה. אתה רשאי להעביר לצמיתות את זכויותיך במסגרת הסכם זה, ובלבד שאינך שומר עותקים של התוכנה, אתה מעביר את התוכנה בשלמותה (כולל כל חלקי הרכיבים, המדיה והחומרים המודפסים, שדרוגים, הסכם זה ותעודת המקוריות, אם קיימת), יחד עם התקן החומרה הנלווה, והמקבל מסכים להסכם זה. אם החלק של התוכנה מהווה שדרוג, יש לכלול בהעברה את כל הגרסאות הקודמות של התוכנה.

תוכנה שאינה מיועדת למכירה חוזרת. אם התוכנה מזוהה כ"לא למכירה חוזרת" או "ללח", מבלי לפגוע בסעיפים האחרים של הסכם זה, אינך רשאי למכור או להעביר בכל דרך אחרת בעבור תמורה כלשהי, את התוכנה.

עדכונים אוטומטיים. אתה מאשר ומסכים לכך שהתוכנה עשויה לבצע באופן אוטומטי ותקופתי בדיקה של גירסת התוכנה ו/או של הרכיבים שבהם אתה משתמש, ועשויה לאחזר שדרוגים ו/או תוספות לתוכנה ו/או לרכיבים שיורדו ו/או יותקנו באופן אוטומטי במחשב תחנת העבודה, בהתקן החומרה, בתוכנה ו/או בכל המחשבים או ההתקנים האחרים המשתמשים בתוכנה. תכונה זו (א) תתחבר למערכות המחשבים של Microsoft או של ספק השירות באמצעות האינטרנט, (ב) תשתמש בפרוטוקולי אינטרנט כדי לשלוח למערכות המתאימות פרטי מחשב סטנדרטיים, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן והשם והגירסה של התוכנה ו/או של הרכיבים שבהם אתה משתמש, וקוד השפה של ההתקן שבו התקנת את התוכנה ו/או את רכיביה, וכן (ג) תוריד ותתקין באופן אוטומטי, או תבקש ממך להוריד ו/או להתקין, עדכונים ו/או תוספות עדכניים לגירסה הקודמת של התוכנה ו/או של רכיביה.  אתה מסכים להעברת פרטי המחשב ולהורדה ולהתקנה של עדכונים ו/או תוספות המתבצעות באופן אוטומטי.  שימושך בתוכנה ו/או בהתקן החומרה הקשור, כולל שדרוג ו/או תוספת מעין אלה, יהיה כפוף להסכם זה (כפי שהושלם או השתנה על-ידי כל הסכם אחר של Microsoft המסופק עם השדרוג ו/או התוספת).  בחלק מהמקרים לא תוצג לך הודעה מיוחדת בעת ההתחברות. תוכל לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, עיין http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646 השימוש בתכונות אלה מהווה הסכמה להעברת מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר.

ביטול. מבלי לפגוע באף זכות אחרת, Microsoft רשאי לבטל את זכויותיך במסגרת הסכם זה אם לא תציית לתנאים ולהתניות אלה. במקרה כזה, עליך להשמיד לאלתר את כל העותקים מהתוכנה ואת כל חלקי הרכיבים השייכים לה.

סימנים מסחריים. הסכם זה אינו מעניק לך זכויות לגבי סימנים מסחריים או סימני שירות כלשהם של Microsoft או של ספקיה.

שירותי תמיכה. Microsoft עשויה לספק לך שירותי תמיכה הקשורים לתוכנה ו/או להתקן החומרה ("שירותי תמיכה"). השימוש בשירותי התמיכה כפוף למדיניות ולתוכניות של Microsoft המתוארות במדריך למשתמש, בתיעוד "המקוון" ו/או בחומרים אחרים שסופקו על-ידי Microsoft. כל קוד משלים של התוכנה, שסופק לך כחלק משירותי התמיכה, ייחשב לחלק מן התוכנה ויהיה כפוף לתנאי הסכם זה, למעט העובדה שהאחריות המוגבלת אינה חלה על שירותי התמיכה או על קוד משלים מעין זה. ביחס למידע טכני שסיפקת ל- Microsoft כחלק משירותי התמיכה, Microsoft רשאית להשתמש במידע זה למטרות עסקיות, כולל לתמיכה ופיתוח של המוצר. Microsoft לא תעשה כל שימוש בפרטים טכניים מעין אלה באופן שיזהה אותך אישית.

שמירה על זכויות.  Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בהסכם זה.

זכויות יוצרים. כל זכויות הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתוכנה (כולל אך לא רק תמונות, תצלומים, קטעי הנפשה, וידאו, שמע, מוזיקה, טקסט ו"יישומונים" המשולבים בתוכנה), החומרים המודפסים הנלווים, ועותקים אחרים כלשהם של התוכנה, מוקנות ל- Microsoft או לספקיה. זכויות הבעלות וזכויות אחרות של קניין רוחני בתכנים שאינם נכללים בתוכנה, אך אשר ניתן לקבל אליהם גישה באמצעות השימוש בתוכנה, הן מוצר של בעלי התכנים השונים ויתכן כי הן מוגנות מתוקף חוקים ואמנות שונים שעניינם זכויות יוצרים או הגנה על קניין רוחני. אין באמור בהסכם זה משום הענקת זכות לך להשתמש בתכנים האמורים. השימוש בשירותים מקוונים, שאליהם ניתן לבצע גישה באמצעות התוכנה, יהיה כפוף לתנאים התואמים החלים על שימוש בשירותים מעין אלה. כאשר תוכנה זו מכילה תיעוד המועבר במתכונת אלקטרונית בלבד, הנך רשאי להדפיס עותק אחד של התיעוד האלקטרוני האמור. אינך רשאי להעתיק חומרים שאינם אלקטרוניים הנלווים להתקן החומרה ולתוכנה. כל הזכויות שלא הוענקו באופן מפורש במסגרת הסכם זה, שמורות ל- Microsoft ולספקיה.

הגבלות ייצוא. הנך מאשר בזאת כי התוכנה המורשית במסגרת הסכם זה נתונה לשיפוט חוקי הייצוא של ארה''ב. הנך מסכים לקיים את כל החוקים הבינלאומיים והלאומיים הרלוונטיים החלים על התוכנה, ובכלל זה תקנות מינהל היצוא של ארה''ב, וכן הגבלות על משתמשי-קצה, שימושי-קצה ומדינות יעד כפי שפורסמו בידי ממשלת ארה''ב ובידי ממשלות אחרות. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.microsoft.com/exporting/

אחסון/שימוש ברשת. אתה רשאי לשמור או להתקין עותק של התוכנה בהתקן אחסון, כגון שרת רשת, המשמש רק להפעלת התוכנה במחשבים אחרים שלך באמצעות רשת פרטית; עם זאת, עליך לרכוש ולייעד רשיון עבור כל מחשב נפרד שבו תפעל התוכנה מהתקן האחסון, וכל מחשב כזה חייב להשתמש בהתקן חומרה רלוונטי בשילוב עם התוכנה.

עותק גיבוי. לאחר התקנת עותק אחד של התוכנה בהתאם להסכם זה, אתה רשאי לשמור את אמצעי האחסון המקורי שעל-גביו סופקה לך התוכנה למטרות גיבוי או אחסון בלבד. אם אמצעי האחסון המקורי נדרש לצורך שימוש בתוכנה על-גבי המחשב, אתה רשאי לבצע עותק אחד של התוכנה, למטרות גיבוי או אחסון בלבד. באופן כללי אין זה חוקי ליצור עותקים לא מורשים של התוכנה, או לעקוף כל טכנולוגיה להגנה מפני העתקה הכלולה בתוכנה; ייתכנו מקרים יוצאי דופן בנסיבות מוגבלות שעשויות לחול עליך שאינן חלות עליך.

כלי שירות לגיבוי. אם התוכנה כוללת כלי שירות לגיבוי של Microsoft, אתה רשאי להשתמש בכלי השירות כדי ליצור עותק גיבוי יחיד, ולאחר שעותק הגיבוי היחיד נוצר, כלי השירות לגיבוי יושבת לצמיתות. מלבד כפי שנקבע במפורש בהסכם זה, אינך רשאי ליצור עותקים של התוכנה בכל דרך, כולל עותקים של החומר המודפס הנלווה לתוכנה.

בחירת גרסת שפה. Microsoft רשאית לבחור לספק לך מבחר של גירסאות שפה עבור תוכנה אחת או יותר מהתוכנות המורשות של Microsoft במסגרת הסכם זה. אם התוכנה כלולה ביותר מגירסת שפה אחת, אתה מורשה להשתמש רק בגירסאות השפה המותקנות במחשב שלך ברגע נתון. כחלק מתהליך ההתקנה של התוכנה, תינתן לך אפשרות לבחור גירסת שפה להתקנה במחשב.

חלק 2: הוראות כלליות

ההוראות הבאות חלות על התוכנה ועל התקן החומרה.

הגבלת אחריות

למעט האחריות המפורשת המפורטת בכתב האחריות המוגבלת, ולמעט כל אחריות משתמעת הקיימת בכפוף לחוק החל שלא ניתן לוותר עליה, אתה מסכים לכך שהתוכנה, התקן החומרה וכל שירותי התמיכה: (1) מסופקים כפי שהם עם כל הפגמים, וכל הסיכונים הכרוכים באיכותם משביעת הרצון, ברמת הביצועים, בדיוק ובמאמץ, חלים עליך, וכן (2) Microsoft וספקיה, נציגויותיה וסוכניה, אינם נושאים באחריות ומסירים מעצמם כל אחריות מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל: כל חיוב מכללא או תנאים להתאמה למטרה מסחרית, התאמה לתכלית מסוימת, שילוב מערכות, שימוש כתוצאה מפעילות מסחרי או למהלך השימוש; כל החובות המשויכים למאמץ מקצועי סביר או העדר רשלנות, וכן, כל החובות המשתמעים או חובות דומים (אם קיימים) בנוגע להעברה, זמינות, דיוק, פונקציונליות או העדר וירוסים או קוד מזיק. בנוסף, לא ניתנת אחריות על בעלות או אחריות מפני הפרעה שתפגום בהנאתך מהתוכנה, מהתקן החומרה או משירות תמיכה כלשהו, מפני הפרה או פעולה דומה.

אי-נשיאה באחריות על נזקים מקריים, תוצאתיים ונזקים מסוימים אחרים. עד למידה המרבית המותרת על-ידי החוק, MICROSOFT, ספקיה, נציגויותיה וסוכניה לא יהיו אחראים לכל אחד מהבאים:

(1) נזקים תוצאתיים או מקריים;

(2) נזקים או אובדן מכל סוג ומין, הקשורים לאובדן רווחים, הפרעה לפעילות עסקית, אובדן נתונים או פגיעה בפרטיות בסודיות, אי יכולת להשתמש בהתקן החומרה או בתוכנה, או בחלקים שלהם, נזק גופני, אי-מילוי חובה כלשהי (לרבות אך מבלי להגביל, רשלנות, תום לב או מאמצי עבודה); או

(3) נזקים עקיפים, מיוחדים או ענישתיים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לתוכנה, להתקן החומרה או לשירותי התמיכה. כל האמור לעיל חל גם אם MICROSOFT או מי מספקיה, נציגויותיה או סוכניה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים או אבדות אלה, ואפילו במקרה של אשם, עוולה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או אחריות למוצר, מצג שווא או כל סיבה אחרת.

הגבלת חבות ותרופה בלעדית. התרופה הבלעדית בגין כל הפרה של האחריות המוגבלת זו מפורטת באחריות המוגבלת. ביחס לכל ההפרות האחרות של הסכם זה על-ידי MICROSOFT, ספקיה, נציגויותיה או סוכניה, אתה מסכים לכך שתרופתך הבלעדית לכל הפרה כזו ולכל עילה לתביעה מכל סוג, ביחס לחלקים 1 או 2 בהסכם זה, או ביחס לתוכנה, להתקן החומרה או לשירותי התמיכה, תהיה על-פי שיקול דעתה של MICROSOFT, (1) תיקון או החלפה של התוכנה, התקן החומרה או שירותי התמיכה, בשלמותם או של חלקים מהם (לרבות ומבלי להגביל, תיקון או החלפה עם פריטים שאינם של Microsoft); או (2) החזר כספי של הסכום ששילמת בפועל עבור התוכנה, התקן החומרה או שירותי התוכנה המתאימים, שגרמו לך נזק, כאשר סכום ההחזר הכספי לא יחרוג מהנזקים שנגרמו לך בפועל עקב הסתמכות סבירה על פריטים אלה; או (3) ביחס לשירותי התמיכה, כל תרופה או מגבלה, קטנה יותר ושונה, הכלולה בחוזה עבור שירותים אלה. אתה מסכים כי החרגות הנזקים בהסכם זה והגבלת החבות יחולו גם אם התרופה נכשלת בהשגת מטרתה הבסיסית. הגבלות אלו לא יחולו על חבויות אשר אינן ניתנות להחרגה או להגבלה על-פי החוק החל.

החוק החל; פורום בלעדי. אם רכשת את התקן החומרה ו/או התוכנה בארצות הברית, כל הסעיפים של הסכם זה (כולל האחריות המוגבלת) יפורשו ויחולו על-פי חוקי מדינת וושינגטון שבארצות הברית, ואתה נותן בזאת את הסכמתך הסופית, שסמכות ומקום השיפוט הבלעדיים יהיו בידי בית המשפט הפדרלי של מחוז קינגס שבוושינגטון, אלא במקרה של היעדר סמכות שיפוט פדרלית, אתה נותן את הסכמתך הסופית לכך שסמכות ומקום השיפוט הבלעדיים יהיו בידי בית המשפט העליון של מחוז קינגס שבוושינגטון. אם רכשת את התקן החומרה בקנדה, למעט כאשר החוק המקומי אוסר זאת במפורש, החוקים החלים במחוז אונטריו שבקנדה יחולו, וכל אחד מהצדדים נותן את הכרתו הסופית לסמכות השיפוט של בית המשפט של מחוז אונטריו שבקנדה, ואף מסכים להתחיל כל הליך משפטי שעשוי להתעורר בבית המשפט המחוזי של יורק, פרובינציה של אונטריו. אם רכשת התקן חומרה זה מחוץ למדינות המפורטות לעיל, יחול החוק המקומי.

שאלות. אם יהיו לך שאלות לגבי הסכם זה, או אם תרצה לפנות אל   Microsoft מסיבה כלשהי, נא השתמש בפרטי הכתובת המצורפים להתקן החומרה כדי ליצור קשר עם נציגות Microsoft במדינתך, או בקר באתרMicrosoft  ברשת האינטרנט בכתובת www.microsoft.com.


חלק 3: אחריות מוגבלת

א. אחריות.

1. אחריות מפורשת. בכפוף לתנאים ולהתניות הכלולים באחריות מוגבלת זו, ובמקום כל אחריות מפורשת אחרת (אם קיימת), Microsoft מאשרת שבתנאי שימוש או שירות רגילים, החל מתאריך הרכישה המוצג בקבלה שברשותך או בהוכחת תשלום דומה במשך i) 90 הימים הבאים עבור התוכנה, ובמשך ii) פרק הזמן שיצוין להלן עבור התקן החומרה הרלוונטי (שיכונה מעתה ואילך כ"תקופת האחריות"), התוכנה והתקן החומרה יתאימו באופן מהותי לאריזה ולתיעוד הנלווים שסופקו על-ידי Microsoft. באשר לפגמים שיתגלו לאחר תקופת האחריות, לא יחולו אחריות או חיוב מכל סוג שהוא.

תקופת האחריות:

Xbox 360 Accessories for Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000:אחריות למשך תשעים (90) יום.
Microsoft LifeChat LX-2000 ;Microsoft LifeChat LX-1000: שנה אחת (1) 
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: שנתיים
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: חמש (5) שנים
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000 ;Microsoft Notebook Cooling Shuttle ;Microsoft Notebook Cooling Base: שלוש (3) שנים
עבור כל מצלמות האינטרנט האחרות של Microsoft (למעט Microsoft Xbox Live Vision Camera): שלוש (3) שנים
עבור כל ערכות שולחן העבודה האחרות של Microsoft הכוללות מקלדת ועכבר: שלוש (3) שנים
עבור כל התקני המקלדת האחרים של Microsoft: שלוש (3) שנים
עבור כל התקני העכבר האחרים של Microsoft: שלוש (3) שנים

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה היבטים סובייקטיביים או אסתטיים של התקן החומרה או התוכנה, ולא ניתנת אחריות מכל סוג אחר ביחס להיבטים אלה. האחריות המפורשת שצוינה לעיל היא האחריות המפורשת הבלעדית שניתנת לך, והיא מחליפה כל אחריות או חיוב אחרים, מפורשים או מרומזים (פרט לקיומה של אחריות מרומזת שלא ניתן לוותר עליה), כולל כל אחריות שצוינה בתיעוד אחר או באריזה אחרת. כל מידע או הצעה שנמסרו (בעל-פה או בהקלטה) על-ידי Microsoft, סוכניה, נציגויותיה או ספקיה, או על-ידי העובדים או הסוכנים של גופים אלה, אינם מספקים אחריות, חיוב או הרחבה להיקף אחריות מוגבלת זו. ההוראה "החוק החל; פורום בלעדי" של חלק 2 של ההסכם חלה על אחריות מוגבלת זו וכלולה בהסכם זה על דרך ההפניה.

2. הגבלה על משך האחריות המרומזת. אם אתה צרכן, ייתכן שניתנים לך גם אחריות ו/או חיוב מרומזים בתוקף החוקים של סמכויות שיפוט מסוימות. אחריות משתמעת זו מוגבלת למשך תקופת האחריות. חלק מסמכויות השיפוט אינן מאפשרות להגביל את משך תקופת האחריות או החיוב המרומזים, כך שייתכן שההגבלות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.

ב. תרופה בלעדית. בכפוף לחוק החל ולתנאים המפורטים להלן, ובהנחה שהחזרת את התוכנה ואת התקן החומרה למקום שבו רכשת אותו (או, אם מקום זה לא יקבל את ההתקן המוחזר, ל- Microsoft) עם העתק של הקבלה או כל הוכחת תשלום אחרת שתסופק בתום לב במהלך תקופת האחריות, Microsoft, על-פי שיקול דעתה וכתרופה בלעדית שתינתן לך בעבור הפרת אחריות מוגבלת זו וכל אחריות מרומזת:

תתקן או תחליף את כל התוכנה הפגומה או התקן החומרה הפגום; או את חלקם; או

תשלם לך עבור הנזקים המותרים שנגרמו לך על בסיס ביטחון סביר, אך רק עד לסכום ששילמת (אם בכלל) עבור התוכנה ו/או התקן החומרה, פחות ירידת ערך סבירה המבוססת על השימוש בפועל.

התרופה לעיל כפופה לתנאים הבאים:

כל תוכנה או התקן חומרה מתוקנים או חלופיים יהיה חדש, או משופץ או שמיש, ודומה בתפקודו ובביצועיו להתקן החומרה (או התוכנה) המקורי, והוא עשוי לכלול פריטים של צד ג';

לכל תוכנה או התקן חומרה שתוקן או הוחלף במסגרת אחריות מוגבלת זו תינתן אחריות למשך שארית תקופת האחריות המקורית, או למשך 30 יום מתאריך המשלוח של הפריט בחזרה אליך, התקופה הארוכה מבין השתיים. אם שדרוג לתוכנה מסופק עם אחריות מוגבלת חדשה, התנאים של אחריות מוגבלת חדשה זו יחולו רק על התוכנה המשודרגת, אך לא יחולו על התקן החומרה המקורי;

למעט כפי שנדרש אחרת על-ידי חוקי סמכות השיפוט שלך, עלויות המשלוח (כולל אריזה) עבור שירות האחריות יחולו עליך; וכן

Microsoft אינה מספקת כל אחריות עבור שירותים אחרים שסופקו במסגרת אחריות מוגבלת זו, ומסירה כל אחריות (אם קיימת) בנוגע למאמצי עבודה או העדר רשלנות ביחס לשירותים אלה.

ג. החרגת נזקים אחרים. עד למידה המרבית המותרת על-ידי החוק, MICROSOFT, ספקיה, נציגויותיה וסוכניה לא יהיו אחראים לכל אחד מהבאים:

(1) נזקים תוצאתיים או מקריים;

(2) נזקים או אובדן מכל סוג ומין, הקשורים לאובדן רווחים, הפרעה לפעילות עסקית, אובדן נתונים או פגיעה בפרטיות בסודיות, אי יכולת להשתמש בהתקן החומרה או בתוכנה, או בחלקים שלהם, נזק גופני, אי-מילוי חובה כלשהי (לרבות אך מבלי להגביל, רשלנות, תום לב או מאמצי עבודה); או

(3) נזקים עקיפים, מיוחדים או ענישתיים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לתוכנה או להתקן החומרה. כל האמור לעיל חל גם אם MICROSOFT או מי מספקיה, נציגויותיה או סוכניה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים או אבדות אלה, ואפילו במקרה של אשם, עוולה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או אחריות למוצר, מצג שווא או כל סיבה אחרת.

חלק מסמכויות השיפוט אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים אגביים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלות או ההחרגות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.

ד. הסרת כיסוי האחריות. אחריות מוגבלת זו לא תהיה בתוקף, ו-Microsoft לא תישא באחריות במסגרת אחריות מוגבלת זו אם התוכנה או התקן החומרה:

- משמשים למטרות מסחריות (כולל השכרה או החכרה) או למטרות שאינן מכוסות ברשיון התוכנה;

- בוצעו שינויים או התאמות בהתקן החומרה;

- הנזק נגרם להתקן החומרה על-ידי כוח עליון, הפסקת חשמל, שימוש לא הולם, שימוש לרעה, רשלנות, תאונה, בלאי, טיפול לא מתאים, שימוש שגוי או סיבות אחרות שאינן קשורות לפגמים בהתקן החומרה או בתוכנה;

- הנזק להתקן החומרה נגרם על-ידי תוכניות, נתונים, וירוסים או קבצים, או במהלך הובלתו או העברתו ממקום למקום;

- השימוש בהתקן החומרה אינו תואם לתיעוד הנלווה ולהוראות השימוש; או

- התקן החומרה תוקן, השתנה או הותאם באופן אחר על-ידי גורם שאינו מרכז תיקונים מורשה של Microsoft, ומרכז התיקונים הלא מורשה גרם לפגם או נזק או תרם להתרחשותו.

האחריות המוגבלת אינה כוללת אחריות כלשהי ביחס לזכויות משפטיות או יכולות, כגון אחריות לגבי קניין, הנאה ללא הפרעה או אי-הפרה.

ה. רישום. אינך צריך לבצע רישום של התוכנה או התקן החומרה שרכשת כדי שהאחריות המוגבלת תהיה בתוקף.

ו. מוטבים. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, האחריות המוגבלת ניתנת רק לך, המשתמש המורשה הראשון של התוכנה או הרוכש הראשון של התקן החומרה, והאחריות המוגבלת אינה חלה על מוטבים צד ג'. למעט כפי שנדרש על-ידי החוק, אחריות מוגבלת זו אינה מיועדת ואינה חלה על אף אדם אחר, כולל כל אדם שאליו ביצעת את ההעברה כפי שמתיר ההסכם.

ז. מידע נוסף. Microsoft היא נותנת האחריות במסגרת אחריות מוגבלת זו. לקבלת הוראות למימוש אחריות מוגבלת זו, עליך לפנות לנציגות Microsoft שמספקת את השירות במדינתך, או לכתוב אל: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, או לבקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת http://www.microsoft.com.

בנוסף, עליך:

1. לשלוח הוכחת תשלום בצורת תום לב, קבלה עם תאריך או חשבונית (או העתק), כהוכחה לכך שאתה המוטב של אחריות מוגבלת זו, ושבקשתך לתרופה נמסרה בתוך תקופת האחריות;

2. לפעול בהתאם להוראות המשלוח והוראות אחרות שסופקו על-ידי Microsoft אם נקבע שעליך להחזיר את כל התקן החומרה או התוכנה שברשותך, או את חלקם. כדי לממש את האחריות המוגבלת, עליך לקחת או לשלוח את הפריט באריזתו המקורית, או באריזה המספקת הגנה במידה שווה, למיקום שיימסר לך על-ידי Microsoft. למעט כפי שנדרש אחרת על-ידי חוקי סמכות השיפוט שלך, עלויות המשלוח (כולל אריזה) עבור שירות האחריות יחולו עליך.

3. למחוק או להסיר קבצים או נתונים כלשהם, הנחשבים פרטיים או סודיים, לפני שליחת הפריט ל- Microsoft.

אי מילוי ההוראות לעיל עלול לגרום לעיכובים, לעלויות נוספות שיחולו עליך או לביטול תוקף האחריות.

אחריות מוגבלת זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות, המשתנות מסמכות שיפוט אחת לאחרת. במקרה שחוקים אלה אוסרים תנאי כלשהו מתנאי אחריות מוגבלת זו, תנאי זה יימצא בטל, אם שאר תנאי האחריות המוגבלת ימשיכו לחול במלוא כוחם ותוקפם כל עוד לא חלה הפרעה ממשית בהקצאת הסיכונים.


