Microsoft® Hardvereszközzel használt Szoftver licencszerződése

FONTOS – KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL! Gondosan olvassa el és értelmezze a Szoftver licencszerződésében („Szerződés”) ismertetett összes jogot és korlátozást. Ez a Szerződés három (3) részből áll: 1) a Szoftver licencszerződése, 2) a Szoftver-licencfeltételekre és a Hardvereszközre vonatkozó általános rendelkezések, valamint (3) a SZOFTVERRE és a Hardvereszközre vonatkozó Korlátozott garancia.

Ez a Szerződés jogi megállapodás Ön (mint természetes vagy jogi személy, akire a jelen Szerződés további részeiben mint „Ön” vagy ennek ragozott alakjaival hivatkozunk) és a Microsoft Corporation között. A megfelelő Microsoft egérre, billentyűzetre, mikrofonos fejhallgató eszközre, webkamerára vagy ujjlenyomat-olvasóra a Szerződés további részeiben mint „Hardvereszköz” hivatkozunk. A „SZOFTVER” a Microsoft által a megfelelő Hardvereszköz használatához mellékelt szoftvert jelenti, amely tartalmazza a hozzá kapcsolódó adathordozókat (és azok másolatait), a nyomtatott anyagokat és az „online” vagy elektronikus formában tárolt dokumentációt, valamint a Microsoft által a szoftverhez rendelkezésre bocsátott és engedélyezett frissítéseket vagy bővítéseket. A jelen Szerződés CSAK akkor biztosít Önnek licencjogokat, ha a SZOFTVER eredeti Microsoft SZOFTVER.

AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAK SZERINT A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL ÖN HOZZÁJÁRUL BIZONYOS ÁLTALÁNOS SZÁMÍTÓGÉPADATOK ÁTVITELÉHEZ AZ INTERNETEN KERESZTÜL, ILLETVE A FRISSÍTÉSEK SZÁMÍTÓGÉPÉRE VALÓ AUTOMATIKUS LETÖLTÉSÉHEZ ÉS TELEPÍTÉSÉHEZ.

A Szerződés áttekintése és megőrzése: A hivatalos webhelyről letöltött vagy a Hardvereszközhöz mellékelt SZOFTVERT csak akkor telepítheti a Munkaállomás számítógépen, ha elfogadja a jelen Szerződést (ha nem fogadja el a Szerződés feltételeit, alább tájékoztatást olvashat a szoftverre vonatkozó visszatérítésről). A Szerződés szövegét kinyomtathatja, vagy elolvashatja a Szerződés másolatát, amely a SZOFTVER képernyőn megjelenő súgófájljának jogi információkat tartalmazó részében szerepel. MEGJEGYZÉS: A papíralapú Szerződés, illetve az Ön kérésére szállított Szerződés feltételei hatályon kívül helyezik a SZOFTVEREN belül, a képernyőn olvasható Szerződés feltételeit.

Az Ön Szerződése. AZ „ELFOGADOM” LEHETŐSÉGRE KATTINTVA, ILLETVE ANNAK BEJELÖLÉSÉVEL, A HARDVERESZKÖZ HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. Ha Ön az „Elfogadom" lehetőségre kattint, ezzel szimbolikusan aláírja és elfogadja a jelen Szerződés valamennyi részét. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, ne hajtsa végre a fenti műveletek egyikét sem, és a vételár visszatérítése érdekében juttassa vissza a Hardvereszközt és a SZOFTVERT a beszerzés helyére. Ha ott nem kaphat visszatérítést, forduljon a Microsoft képviseletét az Ön országában ellátó leányvállalathoz, vagy írjon a következő címre: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, vagy látogasson el a Microsoft webhelyére a http://www.microsoft.com címen.

1. rész: SZOFTVERLICENC és annak FELTÉTELEI

A SZOFTVER a szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt áll. Ön csak a SZOFTVER licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem.

A SZOFTVERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS LICENCFELTÉTELEK. A jelen Szerződés az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA. Ha a jelen Szerződésben foglaltak másként nem rendelkeznek, a SZOFTVERNEK csak egy példányát telepítheti, használhatja, érheti el, futtathatja, vagy folytathat egyéb interaktív tevékenységet vele („Futtat”) egyetlen számítógépen, például munkaállomáson, terminálon vagy más elektronikus digitális készüléken („Munkaállomás számítógép”), a megfelelő Hardvereszköz használatával.

AZ EGYIDEJŰ HASZNÁLAT KIZÁRÁSA. A SZOFTVER nem telepíthető, nem érhető el, nem jeleníthető meg, nem futtatható, közösen vagy egyidejűleg nem használható több Számítógépen.

A SZOFTVERHEZ TARTOZÓ MICROSOFT PROGRAMOK. A SZOFTVERHEZ egyéb Microsoft programok is tartoznak. Az ilyen programok Ön általi használatára a hozzájuk tartozó licencfeltételek vonatkoznak.

AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FRISSÍTÉSEI. A SZOFTVER tartalmazhatja az operációsrendszer-alkotórészek olyan frissítéseit, amelyek szükségesek a SZOFTVER megfelelő működéséhez. Bármely ilyen rendszerszoftver-frissítésre vonatkozó licencjogaira nézve az operációs rendszer licencében vagy a Szerződésen kívül az Ön számára biztosított végfelhasználói licencszerződésben foglalt feltételek és kikötések az irányadók.

TÖBB HARDVERESZKÖZ HASZNÁLATA. Amennyiben Ön több Hardvereszközt tartalmazó csomagot vásárolt, a csomagban található minden egyes Hardvereszközre vonatkozóan Ön egy (1) másolatot készíthet a SZOFTVERRŐL, és a szoftverpéldányokat az itt leírt módon használhatja.

A VISSZAFORDÍTÁSRA, VISSZAFEJTÉSRE ÉS A BELSŐ FELÉPÍTÉS ELEMZÉSÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK. A SZOFTVERT nem fordíthatja és nem fejtheti vissza, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik.

BÉRLET. A SZOFTVERT nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe.

A FÜGGETLEN HASZNÁLAT KIZÁRÁSA. A jelen Szerződés értelmében a SZOFTVER a Hardvereszközzel együtt integrált terméket alkot, és csak a Hardvereszközzel együtt használható. A SZOFTVER csak a Hardvereszközzel használható, egyéb eszközökkel nem. A SZOFTVER önállóan, a Hardvereszköz nélkül nem ruházható át.

ÁTRUHÁZÁS. A jelen Szerződés alapján Önt megillető összes jogot csak akkor ruházhatja át véglegesen, ha nem tartja meg a SZOFTVER egyetlen példányát sem, átadja a teljes SZOFTVERT – valamennyi alkotórészével, az adathordozókkal, a nyomtatott anyagokkal, a frissítésekkel, a jelen Szerződéssel és az Eredetiséget Igazoló Tanúsítvánnyal („Certificate of Authenticity” vagy „COA”, ha van ilyen) együtt – és a hozzá tartozó Hardvereszközt, továbbá ha az átvevő elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Ha a SZOFTVER frissítést tartalmaz, az átruházás részeként át kell adnia a SZOFTVER összes korábbi verzióját is.

KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ SZOFTVER („Not For Resale” vagy „NFR”). Ha a SZOFTVER tartalmazza a „Not for Resale” vagy az „NFR” jelölést, akkor a jelen Szerződés más szakaszaiban biztosított jogoktól függetlenül a SZOFTVER nem értékesíthető tovább, illetve semmilyen más formában sem ruházható át érték ellenében.

AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSEK. Ön elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a SZOFTVER automatikusan és rendszeresen ellenőrizheti az Ön által használt SZOFTVER, illetve annak szoftverösszetevői verziószámát, és olyan frissítéseket és/vagy bővítéseket szerezhet be a SZOFTVERHEZ és/vagy annak összetevőihez, amelyek automatikusan letöltődnek és/vagy telepítésre kerülnek a Munkaállomás számítógépre, a Hardvereszközre, a SZOFTVERRE, illetve a SZOFTVERREL működő egyéb számítógépekre vagy készülékekre. Ez a szolgáltatás (a) az interneten keresztül kapcsolódik a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszereihez, (b) internetes protokollokat használ a megfelelő rendszerekbe történő általános számítógépadatok küldésére, ilyen például az Ön IP-címe, az Ön által használt operációs rendszer típusa, a böngésző adatai, az Ön által használt SZOFTVER és/vagy alkotórészei neve és verziószáma, valamint azon készülék nyelvi kódja, amelyre a SZOFTVERT és/vagy alkotórészeit telepítette, továbbá (c) automatikusan letölti és telepíti, vagy értesíti Önt, hogy töltse le és/vagy telepítse az aktuális frissítéseket és/vagy bővítéseket a SZOFTVER és/vagy alkotórészei valamely korábbi verziójához. Ön hozzájárul a számítógépadatai átviteléhez, valamint a frissítések és/vagy bővítések automatikus letöltéséhez és telepítéséhez. Az ilyen frissítéseket és/vagy bővítéseket tartalmazó SZOFTVER és a hozzá kapcsolódó Hardvereszköz használatára a jelen Szerződés rendelkezései az irányadók (a frissítéshez vagy bővítéshez esetlegesen mellékelt Microsoft Szerződés általi kiegészítésekkel vagy módosításokkal együtt). Egyes esetekben Önt külön nem értesítik a kapcsolódáskor. Lehetősége van ezeket a funkciókat kikapcsolni vagy nem igénybe venni. Ezen funkciókkal kapcsolatban további információt a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646 webhelyen talál. Ezen funkciók igénybevételével Ön hozzájárul az adatok átviteléhez. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.

ÉRVÉNYTELENÍTÉS. A Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül érvénytelenítheti a jelen Szerződésben biztosított jogokat, ha Ön nem tartja be a jelen Szerződés feltételeit és kikötéseit. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie a SZOFTVER összes példányát és valamennyi alkotórészét.

VÉDJEGYEK. A jelen Szerződés nem biztosít Önnek semmiféle jogot a Microsoft vagy beszállítóinak kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegyeire vonatkozóan.

TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft terméktámogatási szolgáltatást („Terméktámogatási szolgáltatások”) nyújthat Önnek a SZOFTVERHEZ és/vagy a Hardvereszközhöz kapcsolódóan. A Terméktámogatási szolgáltatások használatát szabályozó Microsoft programokat és irányelveket a felhasználói kézikönyv, a képernyőn olvasható dokumentáció és/vagy más, a Microsoft által rendelkezésre bocsátott anyag ismerteti. A Terméktámogatási szolgáltatások részeként az Ön rendelkezésére bocsátott bármilyen kiegészítő szoftverkód a SZOFTVER részét képezi, és a jelen Szerződés feltételeinek hatálya alá tartozik, azzal a kivétellel, hogy a Korlátozott Garancia nem vonatkozik a Terméktámogatási szolgáltatásokra, illetve az ilyen kiegészítő kódra. A Terméktámogatási szolgáltatások keretében Ön által a Microsofttal közölt technikai adatokat a Microsoft felhasználhatja saját üzleti céljaira, egyebek mellett terméktámogatásra és termékfejlesztésre. A Microsoft semmiféle olyan módon nem használja fel ezeket a technikai adatokat, hogy azokból Ön személyesen azonosítható legyen.

JOGFENNTARTÁS. A Microsoft valamennyi, a jelen Szerződésben Önnek kifejezetten át nem engedett jogát fenntartja.

SZERZŐI JOG (COPYRIGHT). A SZOFTVERRE (beleértve, de ezekre nem korlátozva, a SZOFTVERBE beépített képeket, fényképeket, animációkat, video- és hangfelvételeket, zenét, szöveget és kisalkalmazásokat), az azt kísérő nyomtatott anyagokra és a SZOFTVER összes másolatára vonatkozó mindennemű jogcím és szellemi tulajdonjog a Microsoft vagy beszállítói tulajdona. A SZOFTVERBEN nem szereplő, de a SZOFTVER használatán keresztül elérhető tartalomra vonatkozó mindennemű jogcím és szellemi tulajdonjog a megfelelő tartalomtulajdonos tulajdona, az ilyen tartalmat a megfelelő szerzői jogi vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védik. A jelen Szerződés semmilyen jogot nem biztosít Önnek az ilyen tartalom használatára vonatkozóan. A SZOFTVEREN keresztül elérhető bármely online szolgáltatás használata az adott szolgáltatáshoz tartozó használati feltételek hatálya alá tartozhat. Ha a SZOFTVERHEZ csak elektronikus formában kiadott dokumentáció tartozik, egy példányban kinyomtathatja azt. A Hardvereszközhöz és a SZOFTVERHEZ nem elektronikus formában mellékelt anyagok nem másolhatók. A Microsoft és beszállítói valamennyi, a jelen Szerződés keretében Önnek kifejezetten át nem engedett jogukat fenntartják.

EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés szerint licencelt SZOFTVER az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozásának hatálya alá tartozik. Ön beleegyezik abba, hogy betart minden alkalmazandó nemzetközi és nemzeti jogszabályt, amely a SZOFTVERRE vonatkozik, beleértve az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozását is, valamint az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásait is. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting/ webhelyen olvasható.

TÁROLÁS ÉS HÁLÓZATI HASZNÁLAT. Tárolhatja vagy telepítheti a SZOFTVERT egy tárolóeszközön, például egy olyan hálózati kiszolgálón is, amelyet kizárólag arra használ, hogy egy belső hálózaton keresztül Futtassa a SZOFTVERT a többi Számítógépen. Ilyen esetben azonban külön licencet kell beszereznie és hozzárendelnie minden egyes Számítógéphez, amelyen a SZOFTVERT Futtatja a tárolóeszközről, és ezeknek a Számítógépeknek megfelelő Hardvereszközzel kell rendelkezniük a SZOFTVER használatához.

BIZTONSÁGI MÁSOLAT. A SZOFTVER egy példányának a jelen Szerződés feltételei szerinti telepítése után kizárólag archiválási és biztonsági célra őrizheti meg a SZOFTVER eredeti adathordozóját. Ha a SZOFTVERNEK a Számítógépen való használatához szükség van az eredeti adathordozóra, egyetlen másolat készíthető a SZOFTVERRŐL, kizárólag biztonsági másolat vagy archiválás céljára. Általában véve törvényellenes a SZOFTVER jogosulatlan másolása, illetve a SZOFTVERBE esetleg beépített másolásvédelmi technológiák megkerülése. E szabály alól bizonyos körülmények között lehetnek kivételek, de ezek nem feltétlenül érvényesek Önre.

BIZTONSÁGIMÁSOLAT-KÉSZÍTŐ SEGÉDPROGRAM. Amennyiben a SZOFTVER Microsoft biztonságimásolat-készítő segédprogramot tartalmaz, a segédprogram használatával egy példányban készíthet biztonsági másolatot, de ezt követően a rendszer a biztonságimásolat-készítő segédprogramot véglegesen letiltja. A jelen Szerződés által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül semmilyen egyéb módon nem készíthet másolatot a SZOFTVERRŐL vagy a SZOFTVERT kísérő nyomtatott anyagokról.

NYELVI VERZIÓ KIVÁLASZTÁSA. Lehetséges, hogy a Microsoft lehetőséget biztosított Önnek a jelen Szerződés keretében engedélyezett egy vagy több Microsoft SZOFTVER nyelvi verziójának kiválasztására. Amennyiben a SZOFTVER több nyelvi verzióban is rendelkezésre áll, Ön a Számítógépen egyszerre csak egy nyelvi verzió használatára jogosult. A SZOFTVER telepítési folyamatának részeként Önnek lehetősége van a Számítógépre telepítendő példány nyelvének kiválasztására.

2. rész: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A SZOFTVERRE és a Hardvereszközre az alábbi rendelkezések érvényesek.

ELZÁRKÓZÁS A GARANCIAVÁLLALÁSTÓL

A Korlátozott garanciában szereplő kifejezett garanciavállalások és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő, nem kizárható vélelmezett garanciák kivételével ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOFTVERT, A HARDVERESZKÖZT ÉS BÁRMILYEN TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁST: (1) ADOTT ÁLLAPOTÁBAN, MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT NYÚJTJÁK ÖNNEK, ÉS A MEGFELELŐ MINŐSÉGGEL, TELJESÍTMÉNNYEL, PONTOSSÁGGAL ÉS SZAKSZERŰSÉGGEL KAPCSOLATOS ÖSSZES KOCKÁZAT ÖNRE HÁRUL, továbbá (2) elfogadja, hogy a Microsoft, illetve annak beszállítói, társvállalatai és ügynökei NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT, ILLETVE ELZÁRKÓZNAK BÁRMILYEN EGYÉB GARANCIAVÁLLALÁSTÓL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAKAT: AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VAGY A RENDSZER INTEGRITÁSÁRA VONATKOZÓ, ILLETVE A KERESKEDELMI GYAKORLATBÓL VAGY AZ ÜZLETI SZOKÁSJOGBÓL EREDŐ VALAMENNYI VÉLELMEZETT GARANCIÁT; AZ ELVÁRHATÓ SZAKSZERŰSÉGGEL ÉS A GONDATLANSÁG KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKET, valamint AZ ÁTVITELRE, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRA, A PONTOSSÁGRA, A MŰKÖDŐKÉPESSÉGRE, ILLETVE A VÍRUSOKTÓL VAGY A KÁRT OKOZÓ KÓDOKTÓL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN VÉLELMEZETT (HA VAN ILYEN) VAGY HASONLÓ KÖTELEZETTSÉGEKET. NINCS TOVÁBBÁ GARANCIAVÁLLALÁS A SZOFTVER, A HARDVERESZKÖZ VAGY BÁRMILYEN TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS VONATKOZÁSÁBAN A JOGCÍMRE, A ZAVARTALAN HASZNÁLATRA, A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VAGY HASONLÓ KÁROKRA VONATKOZÓAN.

A JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI ÉS BIZONYOS EGYÉB KÁROK KIZÁRÁSA. A MICROSOFT ÉS ANNAK BESZÁLLÍTÓI, TÁRSVÁLLALATAI ÉS ÜGYNÖKEI, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET:

(i) BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYI VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT;

(ii) AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁBÓL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY A SZEMÉLYES, ILLETVE BIZALMAS INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL, A HARDVERESZKÖZ VAGY A SZOFTVER EGÉSZÉNEK VAGY EGY RÉSZÉNEK HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBŐL, ILLETVE BÁRMELY KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSÁBÓL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁGBÓL, A JÓHISZEMŰSÉGBŐL VAGY AZ ÉSSZERŰ GONDOSSÁGBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEKET) SZÁRMAZÓ, BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT; VALAMINT

(iii) A SZOFTVER, A HARDVERESZKÖZ VAGY A TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ, VAGY AZOKHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDÓ, KÖZVETLEN, SPECIÁLIS VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKÉRT. A FENTI RENDELKEZÉSEK AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA A MICROSOFTOT VAGY VALAMELY BESZÁLLÍTÓJÁT, TÁRSVÁLLALATÁT VAGY ÜGYNÖKÉT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE, HA A RÉSZÜKRŐL HIBA, VÉTSÉG (A HANYAGSÁGOT IS BELEÉRTVE), KÖZVETLEN VAGY A TERMÉKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉG, MEGTÉVESZTÉS VAGY EGYÉB OK MERÜLT FEL.

A FELELŐSSÉG ÉS A JOGORVOSLAT KORLÁTOZÁSA. A garanciális kötelezettségek megsértése esetén Ön kizárólag a Korlátozott garanciában leírt kártalanításra jogosult. A MICROSOFT, ANNAK BESZÁLLÍTÓI, TÁRSVÁLLALATAI VAGY ÜGYNÖKEI ÁLTAL ELKÖVETETT BÁRMILYEN EGYÉB SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ÖNT MEGILLETŐ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT A JELEN SZERZŐDÉS 1. VAGY 2. RÉSZÉVEL, ILLETVE A SZOFTVERREL, A HARDVERESZKÖZZEL VAGY A TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ILYEN JELLEGŰ SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VAGY BÁRMILYEN EGYÉB OKBÓL ELSZENVEDETT KÁROKÉRT, A MICROSOFT BELÁTÁSA SZERINT, a következőkre korlátozódik: (1) a SZOFTVER, a Hardvereszköz vagy a Terméktámogatási szolgáltatás egészének vagy egy részének javítása vagy cseréje (korlátozás nélkül beleértve a nem Microsoft hardverelemek javítását vagy cseréjét); vagy (2) a kárt okozó SZOFTVER, Hardvereszköz vagy Terméktámogatási szolgáltatás ellenértékeként ténylegesen kifizetett összeg visszatérítése – a visszatérített összeg nem haladhatja meg az Ön által ésszerű bizalom mellett elszenvedett kár tényleges összegét; vagy (3) a Terméktámogatási szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatásokkal kapcsolatban kötött szerződésben előírt kisebb mértékű, a fentiektől eltérő jogorvoslat vagy korlátozás. Ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés károk kizárására és a felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezései még abban az esetben is érvényesítendők, ha így bármely jogorvoslat nem tudja betölteni alapvető rendeltetését. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az alkalmazandó jogszabályok nem teszik lehetővé a felelősség korlátozását, illetve kizárását.

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK; KIZÁRÓLAGOS BÍRÓI ILLETÉKESSÉG. Ha a Hardvereszközt és/vagy a SZOFTVERT az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, a jelen Szerződés valamennyi részének (beleértve a Korlátozott garanciát is) értelmezésekor és érvényesítésekor az Amerikai Egyesült Államok Washington államának jogszabályai az irányadók, és Ön visszavonhatatlan módon aláveti magát a Washington állam King megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos illetékességének, kivéve, ha nincs az ügy tárgya szerint illetékes szövetségi bíróság, amely esetben Ön visszavonhatatlan módon aláveti magát King megye legfelsőbb bírósága kizárólagos illetékességének. Ha a Hardvereszközt Kanadában szerezte be, és az alkalmazandó jogszabályok ezt nem tiltják kifejezetten, a jelen Szerződésre a Kanada Ontario tartományában érvényben levő jogszabályok az irányadók. A szerződő felek visszavonhatatlanul elismerik az Ontario tartományban működő bíróságok illetékességét, továbbá kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződésből adódó peres ügyekben alávetik magukat a Yorkban (Ontario tartomány) ülésező bíróságok illetékességének. Amennyiben a Hardvereszközt bármely más országban szerezte be, úgy az adott ország törvényei az irányadók.

A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK. Amennyiben a jelen Szerződéssel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, vagy bármely okból kapcsolatba kíván lépni a Microsofttal, kérjük használja a Hardvereszközhöz mellékelt címadatokat, forduljon az Ön országának kiszolgálásáért felelős Microsoft leányvállalathoz, vagy látogasson el a Microsoft webhelyére a www.microsoft.com címen.


3. rész: KORLÁTOZOTT GARANCIA

A. GARANCIAVÁLLALÁS.

1. Kifejezett garancia. A jelen Korlátozott garancia feltételeinek és kikötéseinek figyelembevételével, és bármely egyéb kifejezett garancia (ha van ilyen) helyett, a Microsoft garantálja, hogy normál használati és szervizelési feltételek esetén, a vásárlás napján, amely a fizetést igazoló nyugtán vagy egyéb hasonló bizonylaton szerepel, valamint az azt követő i) SZOFTVER esetében 90 nap alatt, illetve ii) az alábbiakban a megfelelő Hardvereszközre meghatározott időszak alatt (a továbbiakban a két időszak meghatározása „Garanciaidő”) a SZOFTVER és a Hardvereszköz lényegében megfelel a hozzájuk mellékelt Microsoft csomagoláson és dokumentációban szereplő adatoknak. A Garanciaidő letelte után észlelt hibákra vonatkozóan a Microsoft nem vállal semmilyen garanciát vagy kötelezettséget.

Garanciaidő:

Xbox 360 Accessories for Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: kilencven (90) nap garancia
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: egy (1) év 
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: két (2) év
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: öt (5) év
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: három (3) év
Minden egyéb Microsoft webkamerára (a Microsoft Xbox Live Vision Camera kivételével): három (3) év
Minden egyéb Microsoft billentyűzetből és egérből álló asztali készletre vonatkozóan: három (3) év
Minden egyéb Microsoft billentyűzetre vonatkozóan: három (3) év
Minden egyéb Microsoft egérre vonatkozóan: három (3) év

A jelen Korlátozott garancia nem érvényes, és a Microsoft nem vállal semmilyen garanciát a Hardvereszköz vagy a SZOFTVER szubjektív vagy esztétikai megítélésével kapcsolatos kifogásokra. A fent említett kifejezett garancia az egyetlen Ön számára biztosított kifejezett garancia, amelyet a Microsoft bármilyen egyéb kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség helyett nyújt (az esetleges nem kizárható vélelmezett garanciák kivételével), beleértve az egyéb dokumentációban vagy csomagoláson vállalt garanciákat. A Microsoft, annak ügynökei, társvállalatai vagy beszállítói, ezek alkalmazottai vagy ügynökei, illetve a Microsoft alkalmazottai vagy ügynökei által adott bármilyen tájékoztatás vagy javaslat (akár szóban, akár írásban történik) nem tekinthető garancia- vagy kötelezettségvállalásnak, vagy a Korlátozott garancia hatóköre kiterjesztésének. A Szerződés 2. részében „Alkalmazandó jogszabályok; kizárólagos bírói illetékesség” címen szereplő rendelkezések érvényesek a jelen Korlátozott garanciára, és hivatkozás útján annak részét képezik.

2. Vélelmezett garanciák érvényességi idejének korlátozása. Önre, mint fogyasztóra, bizonyos országok jogrendszere által előírt vélelmezett garancia és/vagy kötelezettség vonatkozhat, amelynek érvényességét a jelen Korlátozott garancia a Garanciaidő tartamára korlátozza. Tekintettel arra, hogy némelyik jogrendszer nem teszi lehetővé a vélelmezett garancia vagy kötelezettség időtartamának korlátozását, lehet, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

B. KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT. Az érvényes jogszabályok és az alábbi rendelkezések figyelembevételével, és feltéve, hogy Ön a Garanciaidőn belül a beszerzés helyén visszaszolgáltatja a SZOFTVERT és a Hardvereszközt a fizetést igazoló nyugta vagy egyéb érvényes igazolás másolatával együtt, a Microsoft, saját belátása szerint és a jelen Korlátozott garancia megszegése esetén Önt illető kizárólagos jogorvoslat vagy bármely vélelmezett garancia értelmében, kötelezettséget vállal az alábbiakra:

megjavítja vagy kicseréli a hibás SZOFTVER vagy a hibás Hardvereszköz bizonyos részét vagy egészét; vagy

kifizeti az elismert és okkal feltételezhető kárt, azonban a kártérítés mértéke nem haladhatja meg az Ön által a SZOFTVER és/vagy a Hardvereszköz ellenértékeként kifizetett összeget (ha van ilyen) a tényleges használat alapján ésszerűen megállapítható értékcsökkenés levonásával.

A fenti jogorvoslatra az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

A megjavított vagy kicserélt SZOFTVER vagy Hardvereszköz új, felújított vagy működőképes használt termék lehet, amelynek funkciói és teljesítménye az eredeti Hardvereszközhöz (vagy SZOFTVERHEZ) hasonló, és más gyártó által gyártott alkatrészeket tartalmazhat;

A Microsoft a jelen Korlátozott garancia értelmében megjavított vagy kicserélt SZOFTVERRE vagy Hardvereszközre az eredeti Garanciaidő fennmaradó részére vagy a terméknek az Ön címére történő visszaszállítása napjától számított 30 napos időszakra (a két időszak közül a hosszabb érvényes) vállal garanciát. Amennyiben a Microsoft a SZOFTVER frissítését új korlátozott garanciával biztosítja az Ön számára, az új korlátozott garancia feltételei csak a SZOFTVER frissített részére érvényesek, és nem vonatkoznak az eredeti Hardvereszközre;

Amennyiben az Ön országában érvényes jogszabályok nem rendelkeznek másként, a garanciális szolgáltatásokkal kapcsolatos szállítási költségek (beleértve a csomagolás díját is) Önt terhelik; valamint

A Microsoft nem nyújt semmilyen garanciát a jelen Korlátozott garanciában szereplő egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan, és az ilyen szolgáltatások vonatkozásában kizárja a szakszerűséggel vagy a gondosság hiányával kapcsolatos kötelezettségeket (ha vannak).

C. EGYÉB KÁROK KIZÁRÁSA. A MICROSOFT ÉS ANNAK BESZÁLLÍTÓI, TÁRSVÁLLALATAI ÉS ÜGYNÖKEI, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET:

(i) BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYI VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT;

(ii) AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁBÓL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY A SZEMÉLYES, ILLETVE BIZALMAS INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL, A HARDVERESZKÖZ VAGY A SZOFTVER EGÉSZÉNEK VAGY EGY RÉSZÉNEK HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBŐL, ILLETVE BÁRMELY KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSÁBÓL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁGBÓL, A JÓHISZEMŰSÉGBŐL VAGY AZ ÉSSZERŰ GONDOSSÁGBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEKET) SZÁRMAZÓ, BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT; VALAMINT

(iii) A SZOFTVER VAGY A HARDVERESZKÖZ HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ, VAGY AZOKHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDÓ, KÖZVETLEN, SPECIÁLIS VAGY BÜNTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKÉRT. A FENTI RENDELKEZÉSEK AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA A MICROSOFTOT VAGY VALAMELY BESZÁLLÍTÓJÁT, TÁRSVÁLLALATÁT VAGY ÜGYNÖKÉT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE, HA A RÉSZÜKRŐL HIBA, VÉTSÉG (A HANYAGSÁGOT IS BELEÉRTVE), KÖZVETLEN VAGY A TERMÉKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉG, MEGTÉVESZTÉS VAGY EGYÉB OK MERÜLT FEL.

Egyes államok nem teszik lehetővé a járulékos vagy következményi károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért elképzelhető, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

D. A GARANCIA KIZÁRÁSA. A jelen Korlátozott garancia nem érvényes, és a Microsoft a Korlátozott garancia alapján nem vállal semmilyen kötelezettséget a SZOFTVERRE vagy a Hardvereszközre az alábbi esetekben:

– ha kereskedelmi célokra (beleértve a kölcsönzést vagy lízingbe adást is) vagy a SZOFTVERLICENC hatókörén kívül eső célokra használják;

– ha módosítják vagy visszaélnek a használatával;

– ha vis major, túlfeszültség, helytelen használat, nem rendeltetésszerű használat, hanyagság, baleset, elhasználódás vagy egyéb, nem a Hardvereszköz vagy a SZOFTVER hibájára visszavezethető okok miatt károsodik;

– ha programok, adatok, vírusok vagy fájlok következtében, illetve szállítás vagy adatátvitel közben megsérül;

– ha nem a kísérő dokumentációnak és használati utasításoknak megfelelően használják; vagy

– ha nem a Microsoft által felhatalmazott javítóműhelyben javítják, módosítják vagy változtatják meg, és a felhatalmazással nem rendelkező javítóműhely okozza a hibát vagy sérülést, vagy hozzájárul annak bekövetkeztéhez.

A jelen Korlátozott garancia nem tartalmaz jogokra vagy képességekre, például jogcímre, zavartalan élvezetre vagy jogbitorlás-mentességre, vonatkozó garanciát.

E. REGISZTRÁLTATÁS. A Korlátozott garancia érvényességéhez nem kell regisztráltatnia a megvásárolt SZOFTVERT vagy Hardvereszközt.

F. A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE. A Korlátozott garancia, az érvényes jogszabályok által megengedett mértékben, kizárólag Önre, mint a SZOFTVER első licencelt felhasználójára, illetve a Hardvereszköz vásárlójára vonatkozik, és külső kedvezményezettekre nem érvényes. A törvény által előírt esetek kivételével a jelen Korlátozott garancia nem vonatkozik és nem alkalmazandó senki másra, beleértve a Szerződésben engedélyezett módon átruházott SZOFTVER és Hardvereszköz átvevőjét is.

G. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK. A Microsoft a jelen Korlátozott garancia jótállója. A Korlátozott garancia teljesítésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Microsoft képviseletét az Ön országában ellátó leányvállalathoz, vagy írjon a következő címre: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, vagy látogasson el a Microsoft webhelyére a http://www.microsoft.com címen.

Önnek az alábbi intézkedéseket is végre kell hajtania:

1. Mellékelnie kell a fizetést igazoló bizonylatot hiteles, dátummal ellátott nyugta vagy számla (vagy annak másolata) formájában, amely bizonyítja, hogy Ön a jelen Korlátozott garancia kedvezményezettje, és jogorvoslati kérelmét a Garanciaidőn belül nyújtotta be;

2. Követnie kell a Microsoft szállítási és egyéb utasításait, amelyben meghatározzák, hogy a Hardvereszköz vagy a SZOFTVER egészét vagy csak egy részét kell visszaküldeni. A Korlátozott Garancia teljesítése érdekében a terméket eredeti csomagolóanyagában vagy megfelelő védelmet biztosító csomagolással ellátva, a Microsoft által megadott helyre kell elvinnie vagy eljuttatnia. Amennyiben az Ön országában érvényes jogszabályok nem rendelkeznek másként, a garanciális szolgáltatásokkal kapcsolatos szállítási költségek (beleértve a csomagolás díját is) Önt terhelik.

3. Mielőtt elküldi a terméket a Microsoft által megadott helyre, törölnie kell vagy el kell távolítania a személyes vagy bizalmas fájlokat és adatokat.

A fenti utasítások be nem tartása késedelemhez vezethet, amely további költségeket okozhat az Ön számára, vagy érvénytelenítheti a garanciát.

Ez a Korlátozott garancia bizonyos jogokat biztosít Önnek, és elképzelhető, hogy Ön további jogokkal rendelkezik, amelyek jogrendszerenként változhatnak. Amennyiben bizonyos országok jogrendszerei tiltják a jelen Korlátozott garancia valamely rendelkezését, az érvénytelennek tekintendő, de a Korlátozott garancia fennmaradó része továbbra is teljes mértékben érvényben marad, ha ez lényegesen nem befolyásolja a kockázatok eloszlását.


