Umowa licencyjna dotycząca oprogramowania przeznaczonego do użytku na sprzęcie Microsoft®

WAŻNE! NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY. Licencjobiorca powinien dokładanie zapoznać się ze wszystkimi prawami i ograniczeniami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej („Umowa”). Niniejsza Umowa obejmuje trzy (3) części: 1) Postanowienia licencyjne dotyczące OPROGRAMOWANIA, 2) Postanowienia ogólne dotyczące zarówno OPROGRAMOWANIA, jak i Sprzętu, oraz 3) Ograniczoną Rękojmię na OPROGRAMOWANIE i Sprzęt.

Niniejsza Umowa stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną („Licencjobiorca”) a spółką Microsoft Corporation. Wszelkie zawarte w tej Umowie odniesienia do „Sprzętu” oznaczają wyprodukowane przez Microsoft mysz, klawiaturę, kamerę internetową, zestaw słuchawkowy lub czytnik odcisków palców. „OPROGRAMOWANIE” oznacza oprogramowanie udostępnione przez Microsoft do użytku z odpowiednim Sprzętem. Obejmuje też związane z nim nośniki (w tym ich kopie), materiały w postaci drukowanej oraz dokumentację dostępną w trybie online lub w formie elektronicznej, a także wszelkie autoryzowane przez Microsoft uaktualnienia lub dodatki do takiego oprogramowania. Licencjobiorca uzyskuje prawa licencyjne na mocy niniejszej Umowy TYLKO w przypadku, gdy OPROGRAMOWANIE jest oryginalnym OPROGRAMOWANIEM Microsoft.

ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA PRZEKAZYWANIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU OKREŚLONYCH STANDARDOWYCH INFORMACJI O KOMPUTERZE, A TAKŻE NA AUTOMATYCZNE POBIERANIE I INSTALOWANIE AKTUALIZACJI NA JEGO KOMPUTERZE.

Zapoznanie się z treścią Umowy i zachowanie jej egzemplarza. Niezależnie od tego, czy OPROGRAMOWANIE pobierane jest z autoryzowanej witryny, czy udostępniane razem ze Sprzętem, Licencjobiorca nie może zainstalować OPROGRAMOWANIA na Stacji Roboczej, o ile nie wyrazi zgody na postanowienia tej Umowy (informacje dotyczące możliwości uzyskania zwrotu zapłaconej za OPROGRAMOWANIE kwoty w przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia Umowy znajdują się poniżej). Licencjobiorca może wydrukować tę Umowę lub korzystać z wersji wyświetlanej na ekranie, zawartej w pliku Pomocy (w części dotyczącej informacji prawnych) znajdującym się w OPROGRAMOWANIU. UWAGA: Umowa w postaci papierowej lub Umowa dostarczona na żądanie Licencjobiorcy zastępuje wszelkie Umowy wyświetlane na ekranie zawarte w OPROGRAMOWANIU.

Umowa. KLIKAJĄC OPCJĘ „ZAAKCEPTUJ” LUB ZAZNACZAJĄC ODPOWIEDNIE POLE, UŻYWAJĄC SPRZĘTU, INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, KOPIUJĄC JE LUB W INNY SPOSÓB Z NIEGO KORZYSTAJĄC, LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY. Kliknięcie opcji „Zaakceptuj” jest jednoznaczne z podpisaniem Umowy i akceptacją wszystkich jej części. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na postanowienia tej Umowy, nie może wykonywać opisanych powyżej czynności. W takim przypadku powinien zwrócić sprzedawcy Sprzęt i OPROGRAMOWANIE w celu uzyskania zwrotu zapłaconej za nie kwoty. Jeśli uzyskanie zwrotu zapłaconej kwoty nie jest możliwe, Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem zależnym Microsoft właściwym dla swojego kraju lub z Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, bądź odwiedzić witrynę Microsoft dostępną pod adresem http://www.microsoft.com.

Część 1: POSTANOWIENIA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim oraz stosownymi umowami międzynarodowymi, a także innymi ustawami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

OGÓLNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA. Na mocy niniejszej Umowy Licencjobiorca nabywa określone poniżej prawa:

INSTALACJA I UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA. O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Licencjobiorca może zainstalować na jednym komputerze, takim jak stacja robocza, terminal lub inne cyfrowe urządzenie elektroniczne („Stacja robocza”), OPROGRAMOWANIE przeznaczone do użytku na odpowiednim Sprzęcie i używać go, uzyskiwać do niego dostęp lub w inny sposób z niego korzystać („uruchamiać”).

ZAKAZ RÓWNOCZESNEGO UŻYWANIA. Nie można instalować, wyświetlać, uruchamiać, udostępniać ani jednocześnie używać OPROGRAMOWANIA na kilku Komputerach, ani uzyskiwać do niego dostępu z innych Komputerów.

DOŁĄCZONE PROGRAMY MICROSOFT. OPROGRAMOWANIE zawiera inne programy Microsoft. W przypadku korzystania z tych programów mają zastosowanie dołączone do nich postanowienia licencyjne.

UAKTUALNIENIA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH. OPROGRAMOWANIE może zawierać uaktualnienia składników systemów operacyjnych wymagane do prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA. Są one licencjonowane na mocy licencji na system operacyjny lub w ramach oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania towarzyszącej takim uaktualnieniom. Niniejsza Umowa licencyjna nie obejmuje tych uaktualnień.

PAKIET OBEJMUJĄCY KILKA EGZEMPLARZY SPRZĘTU. W przypadku nabycia pakietu obejmującego kilka egzemplarzy Sprzętu Licencjobiorca może sporządzić po jednej (1) kopii OPROGRAMOWANIA na każdy egzemplarz Sprzętu zawartego w pakiecie i korzystać z niej zgodnie z postanowieniami zawartymi w tej Umowie.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ODTWARZANIA, DEKOMPILACJI I DEZASEMBLACJI. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA są niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez właściwe prawo i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

WYNAJEM. OPROGRAMOWANIA nie można wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać.

PRZYPISANIE OPROGRAMOWANIA DO SPRZĘTU. OPROGRAMOWANIE przeznaczone jest tylko do użytku na Sprzęcie i w ramach niniejszej Umowy licencjonowane jest jako jeden zintegrowany produkt. OPROGRAMOWANIA nie można używać na innych urządzeniach niż Sprzęt. OPROGRAMOWANIA nie można przekazywać oddzielnie od Sprzętu.

PRZEKAZANIE OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może na stałe przenieść wszystkie prawa przysługujące mu na mocy niniejszej Umowy, pod warunkiem że nie zachowa żadnych kopii OPROGRAMOWANIA oraz przekaże całe OPROGRAMOWANIE (w tym wszystkie jego części składowe, nośniki, materiały w postaci drukowanej, uaktualnienia, niniejszą Umowę i – jeśli ma to zastosowanie – Certyfikat Autentyczności) razem z towarzyszącym Sprzętem, a osoba przyjmująca OPROGRAMOWANIE wyrazi zgodę na postanowienia tej Umowy. Jeśli jakakolwiek część OPROGRAMOWANIA stanowi uaktualnienie, przekazanie musi obejmować także wszystkie poprzednie wersje OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako „Nie do odsprzedaży” (ang. „Not for Resale”) lub „NDO” (ang. „NFR”) nie można odsprzedawać.

AUTOMATYCZNIE POBIERANE AKTUALIZACJE. Licencjobiorca uznaje i zgadza się, że za pomocą OPROGRAMOWANIA może być automatycznie przeprowadzana okresowa kontrola wersji OPROGRAMOWANIA lub jego składników, oraz że mogą być automatycznie pobierane do nich uaktualnienia lub uzupełnienia, a następnie automatycznie instalowane na Stacji Roboczej, Sprzęcie, OPROGRAMOWANIU lub innych komputerach lub urządzeniach obsługiwanych przez OPROGRAMOWANIE. Licencjobiorca zgadza się, że (a) za pomocą tej funkcji nawiązywane będzie połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług; (b) funkcja korzystać będzie z protokołów internetowych, za pomocą których zostaną przekazane do odpowiednich systemów standardowe informacje o komputerze, w tym informacje dotyczące adresu protokołu internetowego, rodzaju systemu operacyjnego i przeglądarki oraz nazwy i wersji OPROGRAMOWANIA lub jego składników, a także kodu języka urządzenia, na którym zainstalowano OPROGRAMOWANIE lub jego składniki; (c) za pomocą tej funkcji będą automatycznie pobierane i instalowane bieżące aktualizacje lub uzupełnienia do wcześniejszych wersji OPROGRAMOWANIA lub jego składników lub że będą wyświetlane monity o pobranie lub zainstalowanie takich aktualizacji lub uzupełnień. Licencjobiorca niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie informacji o swoim komputerze oraz automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji lub uzupełnień. Korzystanie z OPROGRAMOWANIA, związanego z nim Sprzętu oraz stosownych uaktualnień lub uzupełnień podlega postanowieniom niniejszej Umowy (z uwzględnieniem postanowień innych Umów Microsoft dostarczonych z takim uaktualnieniem lub uzupełnieniem). W niektórych przypadkach nie otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Mogą Państwo wyłączyć te funkcje lub ich nie używać. Więcej informacji o tych funkcjach zawiera http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Przez użycie tych funkcji zgadzają się Państwo na przekazywanie tych informacji. Microsoft nie używa ich do Państwa identyfikacji ani do kontaktowania się z Państwem. 

ANULOWANIE PRAW. Jeśli Licencjobiorca nie będzie przestrzegać postanowień niniejszej Umowy, wówczas Microsoft – bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw – może anulować prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy tej Umowy. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.

ZNAKI TOWAROWE. W ramach niniejszej Umowy Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw związanych z jakimikolwiek znakami towarowymi lub usługowymi Microsoft lub jego dostawców.

USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft może świadczyć usługi pomocy technicznej dla OPROGRAMOWANIA lub Sprzętu („Usługi Pomocy Technicznej”). Korzystanie z tych Usług podlega zasadom ustalonym przez Microsoft. Opis tych zasad można znaleźć w podręczniku użytkownika, dokumentacji dostępnej w trybie online lub innych materiałach udostępnianych przez Microsoft. Jakikolwiek uzupełniający kod do OPROGRAMOWANIA udostępniany w ramach Usług Pomocy Technicznej traktowany będzie jako część OPROGRAMOWANIA i podlegać będzie postanowieniom tej Umowy, chyba że Ograniczona Rękojmia nie będzie obejmować Usług Pomocy Technicznej lub uzupełniającego kodu. Microsoft może wykorzystywać informacje techniczne przekazane przez Licencjobiorcę w ramach Usług Pomocy Technicznej do własnych celów biznesowych, w tym na potrzeby świadczenia pomocy technicznej i opracowywania produktów. Microsoft nie będzie korzystać z tych informacji w sposób, który umożliwiałby identyfikację ich źródła.

ZASTRZEŻENIE PRAW. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej Umowie.

PRAWA AUTORSKIE. Wszelkie tytuły prawne oraz prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (w tym m.in. do obrazów, zdjęć, animacji, filmów wideo, dźwięków, muzyki, tekstów i apletów zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszących mu materiałów w postaci drukowanej oraz kopii OPROGRAMOWANIA należą do Microsoft lub jego dostawców. Wszelkie tytuły prawne oraz prawa własności intelektualnej do treści niezawartych w OPROGRAMOWANIU, lecz dostępnych za jego pośrednictwem, należą do właścicieli takich treści i mogą być chronione prawem autorskim bądź ustawami lub umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Licencjobiorca nie uzyskuje na mocy niniejszej Umowy żadnych praw do korzystania z takich treści. Korzystanie z usług online, które mogą być udostępniane za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA, może podlegać stosownym warunkom dotyczącym korzystania z takich usług. W przypadku gdy OPROGRAMOWANIE zawiera dokumentację, która jest dostępna wyłącznie w formie elektronicznej, Licencjobiorca może wydrukować jeden egzemplarz takiej dokumentacji. Kopiowanie materiałów (udostępnionych w innej formie niż elektroniczna) towarzyszących Sprzętowi lub OPROGRAMOWANIU jest niedozwolone. Microsoft i jego dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej Umowie.

OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca potwierdza, że OPROGRAMOWANIE licencjonowane w ramach tej Umowy podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i prawa krajowego dotyczących OPROGRAMOWANIA, łącznie z amerykańskimi przepisami eksportowymi (ang. U.S. Export Administration Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkownika, używania i kraju przeznaczenia, nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i rządy innych krajów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie www.microsoft.com/exporting/.

PRZECHOWYWANIE/UŻYWANIE W SIECI. Licencjobiorca może przechowywać lub zainstalować jedna kopię OPROGRAMOWANIA na urządzeniu do przechowywania danych, takim jak serwer sieciowy, wyłącznie w celu uruchomienia OPROGRAMOWANIA na swoich Komputerach za pośrednictwem sieci wewnętrznej. Każdy Komputer, na którym OPROGRAMOWANIE uruchamiane jest za pośrednictwem urządzenia do przechowywania danych, musi być objęty odrębną licencją. Do każdego Komputera musi być przypisany odpowiedni dla OPROGRAMOWANIA Sprzęt.

KOPIA ZAPASOWA. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może zachować oryginalny nośnik, na którym udostępniono mu OPROGRAMOWANIE, wyłącznie na potrzeby archiwizacji lub utworzenia kopii zapasowej. Jeśli do używania OPROGRAMOWANIA na Komputerze niezbędny jest oryginalny nośnik, Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie do celów archiwizacji lub utworzenia kopii zapasowej. Sporządzanie nieautoryzowanych kopii OPROGRAMOWANIA oraz omijanie znajdujących się w nim zabezpieczeń chroniących przed kopiowaniem jest sprzeczne z prawem. W niektórych sytuacjach jednak działania takie mogą być dozwolone.

NARZĘDZIE DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH. Jeśli OPROGRAMOWANIE zawiera narzędzie Microsoft do tworzenia kopii zapasowych, Licencjobiorca może go użyć w celu utworzenia jednej kopii zapasowej. Po sporządzeniu takiej kopii narzędzie zostanie na stałe wyłączone. O ile postanowienia niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Licencjobiorca nie może sporządzać innych kopii OPROGRAMOWANIA ani towarzyszących mu materiałów w formie drukowanej.

WYBÓR WERSJI JĘZYKOWEJ. Microsoft może udostępnić OPROGRAMOWANIE licencjonowane w ramach niniejszej Umowy w kilku wersjach językowych. W takim przypadku Licencjobiorca może używać na swoim Komputerze tylko jednej wersji językowej naraz. Podczas procesu instalacji OPROGRAMOWANIA Licencjobiorca będzie mógł wybrać wersję językową, jaka ma być ustawiona na jego Komputerze.

Część 2: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższe postanowienia mają zastosowanie zarówno do OPROGRAMOWANIA, jak i do Sprzętu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI.

Z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu wyraźnych rękojmi udzielonych w ramach Ograniczonej Rękojmi oraz z tytułu dorozumianych rękojmi bezwzględnie obowiązujących na mocy prawa właściwego LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE, SPRZĘT I USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ: (1) UDOSTĘPNIANE SĄ W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI, ORAZ ŻE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, NIEDOKŁADNOŚCIĄ UZYSKIWANYCH WYNIKÓW LUB BRAKIEM STARANNOŚCI SPOCZYWA NA LICENCJOBIORCY, oraz (2) że Microsoft i jego dostawcy, podmioty stowarzyszone oraz przedstawiciele NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH RĘKOJMI ORAZ WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK INNYCH RĘKOJMI, NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU: DOROZUMIANYCH RĘKOJMI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZGODNOŚCI Z SYSTEMEM, RĘKOJMI WYNIKAJĄCYCH Z PRAKTYK HANDLOWYCH LUB SPOSOBU PROWADZENIA TRANSAKCJI, ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI LUB BRAKU NIEDBALSTWA oraz (JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE) Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH TRANSMITOWANIA, DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, BRAKU WIRUSÓW LUB SZKODLIWEGO KODU. Ponadto NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH RĘKOJMI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU PRAWNEGO, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ ANI BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE ORAZ INNE SZKODY. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MICROSOFT I JEGO DOSTAWCY, PODMIOTY STOWARZYSZONE I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POWSTAŁE:

(i) SZKODY NASTĘPCZE LUB UBOCZNE;

(ii) SZKODY LUB STRATY (NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU), W TYM ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ DANYCH (W TYM DANYCH OSOBOWYCH LUB POUFNYCH), NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI, USZKODZENIAMI CIAŁA, NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW (W TYM M.IN. NIEDBALSTWEM, DZIAŁANIEM W ZŁEJ WIERZE LUB BRAKIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI);

(iii) SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB MORALNE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTEM LUB USŁUGAMI POMOCY TECHNICZNEJ. POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU GDY MICROSOFT, JEGO DOSTAWCA, PODMIOT STOWARZYSZONY LUB PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT, A TAKŻE W PRZYPADKU WINY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NIEDBALSTWA), BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH PRZYCZYN.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I JEDYNY ŚRODEK NAPRAWCZY. Jedyny środek naprawczy dostępny w przypadku naruszenia postanowień Ograniczonej Rękojmi został określony w Ograniczonej Rękojmi. LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ, ŻE W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK NARUSZEŃ NINIEJSZEJ UMOWY SPOWODOWANYCH PRZEZ MICROSOFT, JEGO DOSTAWCÓW, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB PRZEDSTAWICIELI JEDYNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM DOSTĘPNYM W PRZYPADKU TAKICH NARUSZEŃ LUB JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ (NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU) DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI 1 LUB 2 NINIEJSZEJ UMOWY, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ BĘDZIE WEDŁUG UZNANIA MICROSOFT (1) naprawa lub wymiana całości lub części OPROGRAMOWANIA, Sprzętu lub Usług Pomocy Technicznej (w tym m.in. naprawa lub wymiana z wykorzystaniem elementów wyprodukowanych przez firmę inną niż Microsoft) lub (2) zwrot kwoty rzeczywiście zapłaconej za OPROGRAMOWANIE, Sprzęt lub Usługi Pomocy Technicznej powodujące szkody, przy czym kwota podlegająca zwrotowi nie może przekraczać równowartości szkody rzeczywiście poniesionej przez Licencjobiorcę wynikłej z uzasadnionego przekonania o niezawodności OPROGRAMOWANIA, Sprzętu lub Usług Pomocy Technicznej, lub (3) w odniesieniu do Usług Pomocy Technicznej – inny środek naprawczy lub ograniczenie o niższej wartości uwzględnione w umowie dotyczącej takich usług. Licencjobiorca zgadza się, że obowiązujące na mocy tej Umowy wyłączenie odpowiedzialności za szkody oraz powyższe ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie, nawet jeśli środek naprawczy nie kompensuje poniesionej szkody. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do zakresu odpowiedzialności, którego zgodnie z prawem właściwym nie można wyłączyć lub ograniczyć.

PRAWO WŁAŚCIWE, WYŁĄCZNA JURYSDYKCJA. Jeśli Licencjobiorca nabył Sprzęt lub OPROGRAMOWANIE w Stanach Zjednoczonych Ameryki, prawem właściwym dla wykładni wszystkich części niniejszej Umowy (w tym Ograniczonej Rękojmi) jest prawo stanu Waszyngton (Stany Zjednoczone Ameryki). Licencjobiorca nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych orzekających w hrabstwie King (ang. King County) w stanie Waszyngton, chyba że w przedmiotowej kwestii nie obowiązuje jurysdykcja sądów federalnych. W takim przypadku Licencjobiorca nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji Sądu Najwyższego w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Jeśli Licencjobiorca nabył Sprzęt w Kanadzie, to z wyjątkiem sytuacji, w których prawo miejscowe wyraźnie tego zabrania, prawem właściwym jest prawo obowiązujące w prowincji Ontario w Kanadzie, a strony tej Umowy nieodwołalnie uznają jurysdykcję sądów prowincji Ontario oraz zgadzają się, by roszczenia wnoszone w związku tą Umową były rozpatrywane przez sądy z Okręgu Sądowego Hrabstwa York w prowincji Ontario. Jeśli Licencjobiorca nabył Sprzęt w innym kraju, wówczas prawem właściwym może być prawo miejscowe.

PYTANIA. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy lub potrzeby nawiązania kontaktu z Microsoft należy skontaktować się z podmiotem zależnym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (korzystając z adresu dołączonego do Sprzętu) lub odwiedzić witrynę Microsoft dostępną pod adresem www.microsoft.com.


Część 3: OGRANICZONA RĘKOJMIA

A. RĘKOJMIE.

1. Wyraźna Rękojmia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Ograniczonej Rękojmi oraz w przypadku braku jakichkolwiek innych wyraźnych rękojmi Microsoft gwarantuje, że w warunkach używania zgodnego z ich przeznaczeniem w dniu zakupu (określonym na stosownym pokwitowaniu lub innym poświadczeniu płatności) oraz (i) w przypadku OPROGRAMOWANIA — przez kolejne 90 dni, a (ii) w przypadku Sprzętu — zgodnie z poniższym opisem przez okres wskazany dla poszczególnych rodzajów Sprzętu („Okres Obowiązywania Rękojmi”) OPROGRAMOWANIE i Sprzęt będą działać zasadniczo zgodne z opisem przedstawionym w towarzyszących im (sporządzonych przez Microsoft) opakowaniu i dokumentacji. Wady wykryte po upływie Okresu Obowiązywania Rękojmi nie podlegają rękojmi ani innym postanowieniom gwarancyjnym.

Okres Obowiązywania Rękojmi:

Xbox 360 Accessories for Windows, Microsoft LifeChat ZX-6000: dziewięćdziesiąt (90) dni.
Microsoft LifeChat  LX-2000, Microsoft LifeChat LX-1000: jeden (1) rok.
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: dwa (2) lata.
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: pięć (5) lat.
Microsoft Fingerprint Reader, Microsoft Presenter 3000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft Notebook Cooling Shuttle, Microsoft Notebook Cooling Base: trzy (3) lata.
Pozostałe rodzaje kamer internetowych (z wyjątkiem Microsoft Xbox Live Vision Camera): trzy (3) lata.
Pozostałe rodzaje zestawów klawiatur i myszy Microsoft: trzy (3) lata.
Pozostałe rodzaje klawiatur Microsoft: trzy (3) lata.
Pozostałe rodzaje myszy Microsoft: trzy (3) lata.

Niniejsza Ograniczona Rękojmia nie obejmuje żadnych subiektywnych ani estetycznych aspektów Sprzętu lub OPROGRAMOWANIA. Nie mają do nich także zastosowania żadne inne rękojmie czy gwarancje. Rękojmia określona powyżej stanowi jedyną wyraźną rękojmię i jest udzielana Licencjobiorcy zamiast jakichkolwiek innych rękojmi czy postanowień gwarancyjnych, wyraźnych lub dorozumianych, o których wspomina się w innej dokumentacji lub na innych opakowaniach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy udzielono innej bezwzględnie obowiązującej dorozumianej rękojmi. Żadne informacje czy sugestie (zarówno ustne, jak i zapisane) przekazane przez Microsoft, jego przedstawicieli, podmioty stowarzyszone lub dostawców (bądź pracowników lub przedstawicieli tych podmiotów) nie stanowią rękojmi ani postanowień gwarancyjnych, ani nie poszerzają zakresu niniejszej Ograniczonej Rękojmi. Postanowienia dotyczące prawa właściwego i wyłącznej jurysdykcji przedstawione w Części 2 niniejszej Umowy mają zastosowanie do niniejszej Ograniczonej Rękojmi i są włączone do niej przez odwołanie.

2. Ograniczenie Okresu Obowiązywania Ograniczonej Rękojmi. Na mocy prawa obowiązującego w niektórych jurysdykcjach konsument może korzystać z dorozumianych rękojmi lub innych postanowień gwarancyjnych. W takim przypadku będą one ograniczone do Okresu Obowiązywania Rękojmi. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi lub postanowień gwarancyjnych, tak więc poniższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy.

B. JEDYNY ŚRODEK NAPRAWCZY. Jeśli w Okresie Obowiązywania Rękojmi Licencjobiorca zwróci OPROGRAMOWANIE i Sprzęt do sprzedawcy (lub do Microsoft, w przypadku gdy sprzedawca odmówi ich przyjęcia), okazując kopię pokwitowania zakupu lub inne autentyczne poświadczenie płatności, zgodnie z prawem właściwym oraz poniższymi postanowieniami Microsoft — w ramach jedynego świadczenia naprawczego z tytułu naruszenia niniejszej Ograniczonej Rękojmi lub jakichkolwiek dorozumianych rękojmi — może według własnego uznania:

naprawić lub zastąpić całość lub część wadliwego OPROGRAMOWANIA lub Sprzętu bądź

zwrócić Licencjobiorcy kwotę stanowiącą równowartość poniesionych przez Licencjobiorcę dopuszczalnych szkód wynikłych z uzasadnionego przekonania o niezawodności OPROGRAMOWANIA lub Sprzętu. Kwota ta nie może jednak przekraczać kwoty zapłaconej za OPROGRAMOWANIE lub Sprzęt (jeśli ma to zastosowanie) pomniejszonej o kwotę zasadnie odzwierciedlającą obniżenie wartości OPROGRAMOWANIA lub Sprzętu wskutek ich zużycia.

Powyższy środek naprawczy podlega poniższym postanowieniom:

Naprawione lub wymienione OPROGRAMOWANIE lub Sprzęt będę nowe, zregenerowane lub zdatne do użytku, podobne pod względem funkcji i działania do oryginalnego Sprzętu (lub OPROGRAMOWANIA). Mogą też zawierać elementy wyprodukowane przez firmy inne niż Microsoft.

Naprawione lub wymienione w ramach niniejszej Ograniczonej Rękojmi OPROGRAMOWANIE lub Sprzęt są objęte rękojmią przez okres pozostały do wygaśnięcia oryginalnego Okresu Obowiązywania Rękojmi lub przez 30 dni od daty ich wysyłki do Licencjobiorcy (w zależności o tego, który z tych okresów jest dłuższy). W przypadku udostępnienia uaktualnienia OPROGRAMOWANIA objętego nową ograniczoną rękojmią postanowienia takiej rękojmi mają zastosowanie tylko do uaktualnionego OPROGRAMOWANIA, a nie do oryginalnego Sprzętu.

O ile prawo obowiązujące w jurysdykcji, której podlega Licencjobiorca, nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z transportem (w tym koszt opakowania) w ramach usług gwarancyjnych ponosi Licencjobiorca.

Microsoft nie udziela żadnych rękojmi na inne usługi świadczone w ramach niniejszej Ograniczonej Rękojmi i wyłącza swoją odpowiedzialność za zobowiązania (jeśli ma to zastosowanie) dotyczące należytej staranności lub braku zaniedbań w odniesieniu do takich usług.

C. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNE SZKODY. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MICROSOFT I JEGO DOSTAWCY, PODMIOTY STOWARZYSZONE I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POWSTAŁE:

(i) SZKODY NASTĘPCZE LUB UBOCZNE;

(ii) SZKODY LUB STRATY (NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU), W TYM ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ DANYCH (W TYM DANYCH OSOBOWYCH LUB POUFNYCH), NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI, USZKODZENIAMI CIAŁA, NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW (W TYM M.IN. NIEDBALSTWEM, DZIAŁANIEM W ZŁEJ WIERZE LUB BRAKIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI);

(iii) SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB MORALNE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM LUB SPRZĘTEM. POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU GDY MICROSOFT, JEGO DOSTAWCA, PODMIOT STOWARZYSZONY LUB PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT, A TAKŻE W PRZYPADKU WINY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NIEDBALSTWA), BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH PRZYCZYN.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub następcze, tak więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy.

D. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza Ograniczona Rękojmia nie będzie mieć zastosowania, a Microsoft nie będzie ponosić na jej mocy żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy OPROGRAMOWANIE lub Sprzęt:

- wykorzystywane są do celów komercyjnych (włączając w to wynajem lub dzierżawę) lub do innych celów znajdujących się poza zakresem licencji na OPROGRAMOWANIE;

- zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane;

- zostały uszkodzone wskutek zdarzeń losowych, skoków napięcia, niewłaściwego lub nadmiernego używania, niedbalstwa, wypadku, zużycia, niewłaściwej obsługi, nieprawidłowego zastosowania lub innych okoliczności niezwiązanych z wadami Sprzętu lub OPROGRAMOWANIA;

- zostały uszkodzone przez programy, dane, wirusy lub pliki bądź podczas wysyłki lub transmisji;

- są używane niezgodnie z opisem zawartym w towarzyszącej im dokumentacji lub instrukcji obsługi;

- zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez inne niż autoryzowane przez Microsoft centrum serwisowe, gdy centrum serwisowe przyczyniło się do jakichkolwiek defektów lub szkód bądź je spowodowało.

Niniejsza Ograniczona Rękojmia nie obejmuje żadnych rękojmi dotyczących praw lub zdolności prawnej, w tym rękojmi dotyczących tytułu prawnego, niezakłóconego używania czy braku naruszeń praw osób trzecich.

E. REJESTRACJA. Ograniczona Rękojmia będzie obowiązywać, nawet jeśli Licencjobiorca nie zarejestruje zakupionego OPROGRAMOWANIA lub Sprzętu.

F. BENEFICJENCI. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Ograniczona Rękojmia udzielana jest wyłącznie Licencjobiorcy, jako pierwszemu objętemu licencją użytkownikowi OPROGRAMOWANIA lub nabywcy Sprzętu, i żadne osoby trzecie nie są jej beneficjentami. O ile nie wymaga tego prawo, z niniejszej Ograniczonej Rękojmi nie może skorzystać nikt inny. Dotyczy to także osoby, której Licencjobiorca przekazuje w sposób autoryzowany swoje prawa wynikające z tej Umowy.

G. DALSZE INFORMACJE. Microsoft jest gwarantem w ramach niniejszej Ograniczonej Rękojmi. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z Ograniczonej Rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem zależnym Microsoft właściwym dla swojego kraju lub z Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, bądź odwiedzić witrynę Microsoft dostępną pod adresem http://www.microsoft.com.

Licencjobiorca musi także:

1. Przedłożyć autentyczny dowód zapłaty w postaci pokwitowania lub faktury (bądź jej kopii) opatrzonych datą i poświadczających, że Licencjobiorca jest beneficjentem niniejszej Ograniczonej Rękojmi oraz że żądania zastosowania środków naprawczych wniesiono w Okresie Obowiązywania Rękojmi;

2. Postępować zgodnie z instrukcjami Microsoft dotyczącymi wysyłki oraz innymi stosownymi instrukcjami, w przypadku gdy Microsoft uzna, że całość lub część Sprzętu lub OPROGRAMOWANIA podlega zwrotowi. Aby skorzystać z Ograniczonej Rękojmi, Licencjobiorca musi dostarczyć przedmiot na miejsce wskazane przez Microsoft w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które zapewnia taki sam poziom ochrony. O ile prawo obowiązujące w jurysdykcji, której podlega Licencjobiorca, nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z transportem (w tym koszt opakowania) w ramach usług gwarancyjnych ponosi Licencjobiorca.

3. Przed wysłaniem przedmiotu do Microsoft należy usunąć z niego wszystkie prywatne lub poufne pliki oraz dane.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować opóźnienie w wykonaniu usług gwarancyjnych, wiązać się z koniecznością poniesienia przez Licencjobiorcę dodatkowych kosztów lub unieważnić rękojmię.

Na mocy niniejszej Ograniczonej Rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa w zależności od jurysdykcji. Jeśli w danej jurysdykcji jakiekolwiek postanowienie niniejszej Ograniczonej Rękojmi jest niezgodne z prawem, niniejszym zostaje uznane za nieważne. Pozostałe postanowienia Ograniczonej Rękojmi pozostaną jednak w mocy, pod warunkiem że nie wpłynie to w istotny sposób na podział odpowiedzialności w ramach rękojmi.


