Acord privind termenii licenţei pentru produsele software utilizate cu dispozitive hardware Microsoft®

IMPORTANT – CITIŢI CU ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie şi aţi înţeles toate drepturile şi restricţiile stipulate prin prezentul Acord privind termenii licenţei pentru produse software („Acord”). Prezentul Acord conţine trei (3) părţi: 1) Acordul privind termenii licenţei pentru produse software; 2) Dispoziţii generale privind Termenii licenţei pentru produse software şi Dispozitivul hardware şi 3) Garanţie limitată pentru PRODUSUL SOFTWARE şi Dispozitivul hardware.

Prezentul Acord este un contract legal între Dvs. (persoană fizică sau juridică, denumită în continuare „Dvs.”) şi Microsoft Corporation. În prezentul Acord, produsul Microsoft (mouse, tastatură, cameră Web, căşti sau Fingerprint Reader) este denumit „Dispozitiv hardware”. „PRODUS SOFTWARE” desemnează aplicaţiile software furnizate de Microsoft pentru a fi utilizate cu Dispozitivul hardware şi includ suporturile asociate (inclusiv copiile), materialele imprimate, precum şi documentaţia „online” sau în format electronic sau produsele pentru upgrade sau suplimentare autorizate oferite de Microsoft pentru asemenea aplicaţii software. Prezentul Acord vă acordă drepturi de licenţă NUMAI dacă PRODUSUL SOFTWARE este SOFTWARE original Microsoft.

CONFORM DESCRIERII DE MAI JOS, INSTALAREA PRODUSULUI SOFTWARE REPREZINTĂ, DE ASEMENEA, CONSIMŢĂMÂNTUL DVS. PENTRU TRANSMITEREA PRIN INTERNET A ANUMITOR INFORMAŢII STANDARD DESPRE COMPUTER ŞI PENTRU DESCĂRCAREA ŞI INSTALAREA AUTOMATĂ A ACTUALIZĂRILOR PE COMPUTERUL DVS.

Examinarea şi păstrarea Acordului: Indiferent dacă descărcaţi PRODUSUL SOFTWARE de pe un site Web autorizat sau îl primiţi cu Dispozitivul hardware, PRODUSUL SOFTWARE se va instala pe Computerul staţie de lucru numai dacă şi când acceptaţi prezentul Acord (consultaţi mai jos detaliile privind restituirea banilor în cazul în care nu acceptaţi Acordul). Aveţi posibilitatea să imprimaţi textul prezentului Acord sau să faceţi referire la copia care se găseşte în secţiunea de informaţii legale a fişierului de Ajutor din cadrul PRODUSULUI SOFTWARE. REŢINEŢI: Termenii unui Acord pe hârtie sau ai unui Acord care vi se furnizează la cerere înlocuiesc termenii Acordului afişat pe ecran, inclus în PRODUSUL SOFTWARE.

Acordul Dvs. FĂCÂND CLIC SAU BIFÂND OPŢIUNEA „ACCEPTARE”, UTILIZÂND DISPOZITIVUL HARDWARE SAU INSTALÂND, COPIIND SAU UTILIZÂND ÎN ALTĂ MANIERĂ PRODUSUL SOFTWARE, VĂ ASUMAŢI OBLIGAŢIA DE A RESPECTA PREVEDERILE PREZENTULUI ACORD. Faptul că faceţi clic pe opţiunea „Acceptare” este un simbol al semnăturii Dvs. şi al acceptării de către Dvs. a tuturor părţilor prezentului Acord. Dacă nu doriţi să acceptaţi, nu întreprindeţi niciuna dintre acţiunile enumerate mai sus şi restituiţi atât Dispozitivul hardware, cât şi PRODUSUL SOFTWARE în locul în care le-aţi cumpărat, pentru a vă recupera banii. În cazul în care nu vi se restituie banii, luaţi legătura cu filiala Microsoft care deserveşte ţara Dvs. sau scrieţi la adresa: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA sau consultaţi pagina World Wide Web a companiei Microsoft, la adresa http://www.microsoft.com.

Partea 1: LICENŢĂ PENTRU PRODUSUL SOFTWARE şi TERMENI

PRODUSUL SOFTWARE este protejat de legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor, precum şi de alte legi şi tratate în domeniul proprietăţii intelectuale. PRODUSUL SOFTWARE nu este vândut, ci este oferit sub licenţă.

TERMENII GENERALI AI LICENŢEI PENTRU PRODUSUL SOFTWARE. Prezentul Acord vă acordă următoarele drepturi:

INSTALAREA ŞI UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE. Cu excepţia situaţiilor stipulate în mod expres prin prezentul Acord, aveţi dreptul să instalaţi, să utilizaţi, să accesaţi, să executaţi sau să interacţionaţi în altă manieră cu („Executare”) o singură copie a PRODUSULUI SOFTWARE pe un singur computer, cum ar fi o staţie de lucru, un terminal sau un alt dispozitiv electronic digital („Computer staţie de lucru”) pentru utilizarea cu Dispozitivul hardware corespunzător.

FĂRĂ UTILIZARE CONCURENTĂ. PRODUSUL SOFTWARE nu poate fi instalat, accesat, afişat, executat, partajat sau utilizat în mod concurenţial pe sau de pe Computere diferite.

PROGRAME MICROSOFT INCLUSE. PRODUSUL SOFTWARE conţine alte programe Microsoft. Termenii de licenţă care însoţesc programele respective reglementează utilizarea acestora de către dvs.

UPGRADE DE SISTEM DE OPERARE. Este posibil ca PRODUSUL SOFTWARE să conţină produse de upgrade ale unor componente ale sistemului de operare, necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a PRODUSULUI SOFTWARE. Orice asemenea componente de upgrade pentru sistemul de operare vi se licenţiază potrivit termenilor şi în condiţiile licenţei pentru sistemul de operare sau conform unui acord de licenţă furnizat cu componentele de upgrade, nu conform prezentului Acord.

MAI MULTE DISPOZITIVE HARDWARE. Dacă aţi achiziţionat un pachet de mai multe Dispozitive hardware, aveţi dreptul să faceţi câte o (1) copie a PRODUSULUI SOFTWARE pentru fiecare Dispozitiv hardware cumpărat în pachet şi aveţi dreptul să utilizaţi fiecare copie în maniera specificată prin prezentul document.

LIMITĂRI REFERITOARE LA REFACEREA PROGRAMULUI SURSĂ, DECOMPILARE ŞI DEZASAMBLARE. Nu aveţi dreptul să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi PRODUSUL SOFTWARE, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare şi în limitele prevederilor legale, în ciuda acestei limitări.

ÎNCHIRIERE. Nu aveţi dreptul să închiriaţi, să daţi în leasing sau să împrumutaţi PRODUSUL SOFTWARE.

FĂRĂ INDEPENDENŢĂ. Conform prezentului Acord, PRODUSUL SOFTWARE este licenţiat exclusiv pentru utilizarea cu Dispozitivul hardware, ca un întreg integrat. PRODUSUL SOFTWARE poate fi utilizat exclusiv cu Dispozitivul hardware, nu cu alte dispozitive. PRODUSUL SOFTWARE nu poate fi transferat independent de Dispozitivul hardware.

TRANSFERUL PRODUSULUI SOFTWARE. Aveţi dreptul să transferaţi cu titlu permanent toate drepturile pe care vi le conferă prezentul Acord, cu condiţia să nu păstraţi copii ale PRODUSULUI SOFTWARE, să transferaţi PRODUSUL SOFTWARE în întregime (inclusiv părţile componente, suporturile şi materialele imprimate, componentele de upgrade, prezentul Acord şi, dacă este cazul, Certificatul de autenticitate) împreună cu Dispozitivul software însoţitor şi cu condiţia ca beneficiarul să accepte prezentul Acord. În cazul în care porţiunea de PRODUS SOFTWARE este un upgrade, transferul trebuie să includă toate versiunile anterioare ale acestuia.

SOFTWARE CARE NU SE REVINDE („Not for Resale” sau „NFR”). În cazul în care PRODUSUL SOFTWARE poartă eticheta „Nu este destinat revânzării” sau „NSR”, nu aveţi dreptul să revindeţi sau să transferaţi cu titlu oneros PRODUSUL SOFTWARE, în pofida prevederilor din alte secţiuni ale prezentului Acord.

ACTUALIZĂRI AUTOMATE. Luaţi act de şi sunteţi de acord cu faptul că este posibil ca în mod automat şi periodic, PRODUSUL SOFTWARE să verifice versiunea PRODUSULUI SOFTWARE şi/sau a componentelor pe care Dvs. le utilizaţi şi este posibil să preia upgrade-uri şi/sau suplimente pentru PRODUSUL SOFTWARE şi/sau pentru componentele sale care vor fi automat descărcate şi/sau instalate pe Computerul staţie de lucru, Dispozitivul hardware, PRODUSUL SOTFWARE şi/sau pe toate celelalte computere sau dispozitive care funcţionează cu PRODUSUL SOFTWARE. Această caracteristică (a) se va conecta prin Internet la sistemele de computere ale companiei Microsoft sau ale furnizorului de servicii, (b) va utiliza protocoale Internet pentru a transmite sistemelor corespunzătoare informaţii standard despre computerul dvs., cum ar fi adresa Internet Protocol, tipul sistemului de operare, browserul şi denumirea şi versiunea PRODUSULUI SOFTWARE şi/sau a componentelor acestuia pe le utilizaţi, precum şi codul de limbă al dispozitivului pe care aţi instalat PRODUSUL SOFTWARE şi (c) va descărca şi va instala automat sau vă va solicita să descărcaţi şi/sau să instalaţi actualizările şi/sau suplimentele curente ale unei versiuni anterioare a PRODUSULUI SOFTWARE şi/sau ale componentelor acestuia. Sunteţi de acord cu transmiterea informaţiilor despre computer şi cu descărcarea şi instalarea în mod automat a actualizărilor şi/sau suplimentelor. Utilizarea de către Dvs. a PRODUSULUI SOFTWARE şi a Dispozitivului hardware asociat, inclusiv a unor componente de upgrade şi/sau suplimentare va fi reglementată prin prezentul Acord (cu suplimentele şi modificările stipulate prin orice Acord Microsoft furnizat împreună cu componentele de upgrade şi/sau suplimentare). În unele cazuri nu veţi primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. Aveţi posibilitatea să dezactivaţi aceste funcţii sau să nu le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare despre aceste funcţii, consultaţi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Prin utilizarea acestor funcţii, sunteţi de acord cu transmiterea acestor informaţii. Microsoft nu utilizează informaţiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dumneavoastră. 

REZILIERE. În cazul în care nu respectaţi termenii şi condiţiile stipulate prin prezentul Acord, Microsoft are dreptul să revoce drepturile pe care vi le-a acordat prin acesta, fără a aduce atingere altor drepturi. În acest caz trebuie să distrugeţi toate copiile PRODUSULUI SOFTWARE, precum şi toate părţile sale componente.

MĂRCI COMERCIALE. Prezentul Acord nu vă acordă niciun drept în legătură cu mărcile comerciale sau de servicii ale companiei Microsoft sau ale furnizorilor acesteia.

SERVICII DE ASISTENŢĂ. Microsoft vă poate oferi servicii de asistenţă legate de PRODUSUL SOFTWARE şi/sau de Dispozitivul hardware („Servicii de asistenţă”). Utilizarea Serviciilor de asistenţă este reglementată prin politicile şi programele Microsoft prezentate în manualul utilizatorului, în documentaţia „online” şi/sau în alte materiale furnizate de Microsoft. Orice cod de PRODUS SOFTWARE suplimentar furnizat Dvs. ca parte a Serviciilor de asistenţă se va considera parte a PRODUSULUI SOFTWARE şi i se vor aplica termenii prezentului Acord, cu o excepţie: garanţia limitată nu este valabilă pentru Serviciile de asistenţă sau pentru codul suplimentar respectiv. În ceea ce priveşte informaţiile tehnice pe care le furnizaţi companiei Microsoft în cadrul Serviciilor de asistenţă, Microsoft are dreptul să le utilizeze în scopuri de afaceri proprii, inclusiv pentru asistenţă şi dezvoltare de produs. Microsoft nu va utiliza aceste informaţii tehnice într-un mod care să vă identifice personal.

REZERVAREA DREPTURILOR. Microsoft îşi rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres prin prezentul Acord.

DREPTURI DE AUTOR. Toate drepturile de proprietate şi proprietate intelectuală asupra PRODUSULUI SOFTWARE (incluzând, dar nelimitându-se la imagini, fotografii, animaţii, videoclipuri, sunete, muzică, text şi „appleturi” încorporate în PRODUSUL SOFTWARE), materialele imprimate care însoţesc PRODUSUL SOFTWARE şi copiile PRODUSULUI SOFTWARE aparţin companiei Microsoft sau furnizorilor săi. Toate drepturile de proprietate şi proprietate intelectuală asupra conţinutului care nu este inclus în PRODUSUL SOFTWARE, dar care poate fi accesat prin intermediul PRODUSULUI SOFTWARE, reprezintă produsul proprietarului conţinutului şi este posibil să fie protejat de legile drepturilor de autor sau de alte legi şi tratate ale proprietăţii intelectuale în vigoare. Prezentul Acord nu vă acordă drepturi de utilizare a conţinutului. Utilizarea serviciilor online care pot fi accesate prin intermediul PRODUSULUI SOFTWARE se află sub incidenţa termenilor de utilizare a respectivelor servicii. Dacă PRODUSUL SOFTWARE conţine documentaţie ce v-a fost furnizată numai în format electronic, puteţi imprima o singură copie a acesteia. Nu aveţi dreptul să copiaţi materialele ne-electronice care însoţesc Dispozitivul hardware şi PRODUSUL SOFTWARE. Toate drepturile care nu v-au fost acordate explicit prin prezentul Acord sunt rezervate companiei Microsoft şi furnizorilor săi.

RESTRICŢII LA EXPORT. Luaţi act de faptul că PRODUSUL SOFTWARE licenţiat prin prezentul Acord se supune jurisdicţiei de export a SUA. Sunteţi de acord să respectaţi legile internaţionale şi naţionale în vigoare referitoare la PRODUSUL SOFTWARE, inclusiv Regulamentul de administrare a exporturilor SUA (U.S. Export Administration Regulations), precum şi restricţiile legate de utilizatorii finali, utilizare finală şi destinaţie impuse de guvernele SUA şi ale altor ţări. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina www.microsoft.com/exporting/

STOCARE/UTILIZARE ÎN REŢEA. Aveţi dreptul să stocaţi sau să instalaţi o copie a PRODUSULUI SOFTWARE pe un dispozitiv de stocare, cum ar fi un server de reţea, utilizat exclusiv pentru a Executa PRODUSUL SOFTWARE pe celelalte Computere ale Dvs. prin reţeaua internă. Cu toate acestea, aveţi obligaţia să cumpăraţi şi să alocaţi o licenţă separată fiecărui Computer pe care Executaţi PRODUSUL SOFTWARE de pe dispozitivul de stocare. Fiecare asemenea Computer trebuie să utilizeze un Dispozitiv hardware corespunzător în combinaţie cu PRODUSUL SOFTWARE.

COPIE DE REZERVĂ. După instalarea unei copii a PRODUSULUI SOFTWARE în conformitate cu prezentul Acord, aveţi dreptul să păstraţi suportul original pe care v-a fost furnizat PRODUSUL SOFTWARE, exclusiv ca o copie de rezervă sau pentru arhivă. În cazul în care suportul original este necesar pentru utilizarea PRODUSULUI SOFTWARE pe Computer, aveţi dreptul să faceţi o copie a PRODUSULUI SOFTWARE, exclusiv ca o copie de rezervă sau pentru arhivă. În general, este ilegală efectuarea de copii neautorizate ale PRODUSULUI SOFTWARE sau ocolirea tehnologiei de protecţie utilizate de acesta; se pot face excepţii în anumite condiţii limitate care pot sau nu să fie valabile în cazul Dvs.

UTILITAR PENTRU COPII DE REZERVĂ. În cazul în care PRODUSUL SOFTWARE include un utilitar de copii de rezervă, aveţi dreptul să utilizaţi utilitarul respectiv pentru a crea o singură copie de rezervă. După crearea acesteia utilitarul de copii de rezervă va fi dezactivat definitiv. Cu excepţia situaţiilor stipulate în mod expres prin prezentul Acord, nu aveţi dreptul să faceţi copii prin alte metode după PRODUSUL SOFTWARE sau după materialele imprimate care îl însoţesc.

SELECTAREA VERSIUNII ÎN FUNCŢIE DE LIMBĂ. Este posibil ca Microsoft să fi ales să vă ofere versiunile în mai multe limbi ale unuia sau mai multor PRODUSE SOFTWARE Microsoft licenţiate prin prezentul Acord. În cazul în care au fost incluse mai multe versiuni în limbi diferite ale PRODUSULUI SOFTWARE, aveţi dreptul să utilizaţi o singură versiune pe Computer la un moment dat. În cadrul procesului de instalare a PRODUSULUI SOFTWARE vi se va oferi opţiunea de selectare a versiunii într-o anumită limbă, care va fi instalată pe Computer.

Partea 2: DISPOZIŢII GENERALE

Următoarele dispoziţii sunt valabile pentru PRODUSUL SOFTWARE şi pentru Dispozitivul hardware.

NEACORDAREA UNOR GARANŢII

Cu excepţiile garanţiilor exprese stipulate în secţiunea Garanţie limitată şi ale garanţiilor tacite impuse de legislaţia aplicabilă şi care nu se pot refuza, SUNTEŢI DE ACORD CU URMĂTOARELE PREVEDERI PRIVIND PRODUSUL SOFTWARE, DISPOZITIVUL HARDWARE ŞI SERVICIILE DE ASISTENŢĂ: (1) ACESTEA SE OFERĂ CA ATARE, CU TOATE DEFECTELE. VĂ ASUMAŢI ÎNTREGUL RISC LEGAT DE CALITATEA, PERFORMANŢELE, PRECIZIA ŞI EFORTUL SATISFĂCĂTOARE şi (2) compania Microsoft şi furnizorii săi, companiile afiliate şi agenţii NU ACORDĂ NICIO GARANŢIE ŞI REFUZĂ TOATE GARANŢIILE DE ORICE NATURĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA: TOATE GARANŢIILE TACITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN SCOP ANUME, DE INTEGRARE ÎN SISTEM SAU CREATE DE UZANŢELE COMERCIALE SAU DE PRACTICILE DE TRANZACŢIONARE; TOATE OBLIGAŢIILE DE EFORT SUSŢINUT SAU PRIVIND ABSENŢA NEGLIJENŢEI ŞI (DACĂ ESTE CAZUL) OBLIGAŢIILE TACITE SAU SIMILARE PRIVIND TRANSMITEREA, DISPONIBILITATEA, PRECIZIA, FUNCŢIONAREA SAU ABSENŢA VIRUŞILOR SAU A CODULUI DĂUNĂTOR. De asemenea, NU SE ACORDĂ GARANŢII PRIVIND TITLUL SAU ÎMPOTRIVA AMESTECULUI ÎN PAŞNICA UTILIZARE A PRODUSULUI SOFTWARE, A DISPOZITIVULUI HARDWARE SAU A SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SAU ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRILOR SAU ALTOR ASEMENEA ASPECTE.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU DE ALT TIP. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE, MICROSOFT ŞI FURNIZORII SĂI, COMPANIILE AFILIATE ŞI AGENŢII NU POARTĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU:

(i) DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE;

(ii) DAUNELE SAU PIERDERILE DE ORICE NATURĂ LEGATE DE NEREALIZAREA UNOR PROFITURI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA UNOR DATE SAU A CONFIDENŢIALITĂŢII, IMPOSIBILITATEA TOTALĂ SAU PARŢIALĂ DE A UTILIZA DISPOZITIVUL HARDWARE SAU PRODUSUL SOFTWARE, VĂTĂMĂRILE CORPORALE SAU NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAŢII (INCLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA OBLIGAŢII LEGATE DE NEGLIJENŢĂ, BUNĂ CREDINŢĂ SAU EFORT SUSŢINUT) SAU

(iii) DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE DETERMINATE DE SAU LEGATE ÎN ORICE FEL DE PRODUSUL SOFTWARE, DE DISPOZITIVUL HARDWARE SAU DE SERVICIILE DE ASISTENŢĂ. PREVEDERILE DE MAI SUS SUNT VALABILE CHIAR DACĂ MICROSOFT SAU ORICARE DINTRE COMPANIILE FURNIZOARE, AFILIATE SAU AGENT A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASEMENEA PIERDERI SAU DAUNE, PRECUM ŞI ÎN CAZURILE DE CULPĂ, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU LEGATĂ DE PRODUS, DECLARAŢIE FALSĂ SAU ALTELE.

LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII ŞI ALE DESPĂGUBIRILOR. Singura despăgubire la care aveţi dreptul în cazul încălcării Garanţiei limitate este stabilită prin Garanţia limitată. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE TOATE CELELALTE ÎNCĂLCĂRI ALE PREZENTULUI ACORD DE CĂTRE MICROSOFT, FURNIZORII SĂI, COMPANIILE AFILIATE SAU AGENŢI, SUNTEŢI DE ACORD CA SINGURA DESPĂGUBIRE LA CARE AVEŢI DREPTUL ÎN CAZUL UNOR ASEMENEA ÎNCĂLCĂRI ŞI ÎN CAZUL PROCESELOR DE ORICE FEL, LEGATE DE PARTEA 1 SAU 2 A PREZENTULUI ACORD SAU DE PRODUSUL SOFTWARE, DE DISPOZITIVUL HARDWARE SAU DE SERVICIILE DE ASISTENŢĂ, SĂ FIE UNA DIN CELE DE MAI JOS, LA ALEGEREA COMPANIEI MICROSOFT: (1) repararea sau înlocuirea integrală sau parţială a PRODUSULUI SOFTWARE, a Dispozitivului hardware sau a Serviciilor de asistenţă (incluzând, fără limitare, reparaţiile sau înlocuirea cu articole non-Microsoft); (2) restituirea sumei achitate pentru PRODUSUL SOFTWARE, Dispozitivul hardware sau Serviciul de asistenţă care a provocat daunele. Suma restituită nu poate depăşi valoarea efectivă a daunelor suferite de Dvs. în urma încrederii rezonabile acordate; (3) în cazul Serviciilor de asistenţă, orice despăgubire sau limitare mai mică şi diferită, stipulată prin contractul pentru serviciile respective. Sunteţi de acord ca excluderile de daune din prezentul Acord şi această limitare a răspunderii să fie valabile chiar dacă despăgubirea nu îşi atinge scopul esenţial. Aceste limitări nu se aplică răspunderilor care nu pot fi excluse sau limitate conform legislaţiei în vigoare.

LEGE APLICABILĂ; FOR EXCLUSIV. Dacă aţi achiziţionat Dispozitivul hardware şi/sau PRODUSUL SOFTWARE în Statele Unite ale Americii, toate părţile prezentului Acord (inclusiv Garanţia limitată) se vor interpreta conform legislaţiei Statului Washington, SUA şi se vor supune acestei legislaţii. Acceptaţi în mod irevocabil jurisdicţia curţilor federale cu sediul în King County, WA şi soluţionarea litigiilor de către acestea, cu excepţia situaţiilor în care cazul nu este de competenţa tribunalelor federale (în acest caz acceptaţi irevocabil jurisdicţia Curţii Supreme din King County, WA şi soluţionarea litigiilor de către aceasta). Dacă aţi achiziţionat Dispozitivul hardware în Canada, sunt valabile legile în vigoare în Provincia Ontario, Canada, cu excepţia zonelor în care acest lucru este interzis în mod expres de legile locale. Părţile acceptă în mod irevocabil să se supună jurisdicţiei curţilor Provinciei Ontario. De asemenea, părţile acceptă să înceapă orice litigiu apărut în urma prezentului Acord la curţile din Districtul judiciar York, Provincia Ontario. În cazul în care aţi achiziţionat acest Dispozitiv hardware în afara graniţelor ţărilor enumerate mai sus, este posibil să fie valabilă legislaţia locală.

ÎNTREBĂRI. Dacă aveţi întrebări despre prezentul Acord sau doriţi să contactaţi Microsoft în alt scop, utilizaţi adresa care însoţeşte Dispozitivul hardware pentru a contacta reprezentanţa Microsoft care deserveşte ţara Dvs. sau vizitaţi site-ul World Wide Web al companiei Microsoft, la adresa www.microsoft.com


Partea 3: GARANŢIE LIMITATĂ

A. GARANŢII.

1. Garanţie expresă. Conform termenilor şi condiţiilor din prezenta Garanţie limitată, cu înlocuirea oricărei alte garanţii exprese (dacă este cazul), Microsoft garantează conformitatea substanţială a PRODUSULUI SOFTWARE şi a Dispozitivului hardware cu ambalajul şi documentaţia Microsoft însoţitoare, în condiţii normale de utilizare şi întreţinere, la data achiziţiei (trecută pe chitanţă sau pe un alt act similar doveditor al plăţii) şi i) în următoarele 90 de zile pentru PRODUSUL SOFTWARE şi ii) în următoarea perioadă menţionată mai jos pentru Dispozitivul hardware corespunzător. În cele ce urmează, ambele perioade vor fi denumite „Perioadă de garanţie”. Pentru defectele descoperite după expirarea Perioadei de garanţie nu se acordă nicio garanţie sau condiţie.

Perioada de garanţie:

Accesorii Xbox 360 pentru Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: garanţie de nouăzeci de zile (90).
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: un (1) an 
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: doi (2) ani
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer pentru Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer cu Fingerprint Reader: cinci (5) ani
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: trei (3) ani
Pentru toate celelalte camere Web Microsoft (excluzând Microsoft Xbox Live Vision Camera): trei (3) ani
Pentru toate celelalte seturi desktop de tastaturi şi mouse Microsoft: trei (3) ani
Pentru toate celelalte dispozitivele Microsoft de tip tastatură: trei (3) ani
Pentru toate celelalte dispozitivele Microsoft de tip mouse: trei (3) ani

Această Garanţie limitată nu este valabilă în cazul aspectelor subiective sau estetice ale Dispozitivului hardware sau ale PRODUSULUI SOFTWARE. Pentru aceste aspecte nu se acordă niciun fel de garanţie. Garanţia expresă enunţată mai sus este singura garanţie expresă acordată Dvs. şi înlocuieşte toate celelalte garanţii şi condiţii exprese sau tacite (cu excepţia acelor garanţii tacite existente, care nu se pot declina), inclusiv cele create de alte documentaţii sau ambalaje de orice natură. Nicio informaţie sau sugestie (verbală sau înregistrată) dată de compania Microsoft, agenţii săi, companiile afiliate sau furnizorii săi, angajaţii sau agenţii acestora, nu va crea garanţii sau condiţii şi nu va extinde aria de cuprindere a acestei Garanţii limitate. Clauza „Lege aplicabilă; For exclusiv” din partea a 2-a a prezentului Acord este valabilă în cazul acestei Garanţii limitate şi se consideră inclusă în aceasta prin referinţă.

2. Limitarea duratei de valabilitate a garanţiilor tacite. Dacă sunteţi consumator, este posibil să beneficiaţi de garanţie şi/sau condiţii tacite conform legilor din anumite jurisdicţii, care se limitează prin prezenta la Perioada de garanţie. Unele jurisdicţii nu permit limitări ale duratei garanţiei sau a condiţiilor implicite, deci este posibil ca limitările de mai sus să nu fie valabile în cazul Dvs.

B. SINGURA DESPĂGUBIRE. În condiţiile stabilite prin legea aplicabilă şi prin cele ce urmează, dacă restituiţi PRODUSUL SOFTWARE şi Dispozitivul hardware în Perioada de garanţie, în locul în care l-aţi achiziţionat (dacă locul respectiv nu acceptă returul, la Microsoft) împreună cu o copie după chitanţă sau după un alt act doveditor al plăţii, compania Microsoft va avea posibilitatea să aleagă una din următoarele despăgubiri drept singură despăgubire acordată în cazul încălcării acestei Garanţii limitate şi a garanţiilor tacite:

repararea sau înlocuirea integrală sau parţială a PRODUSULUI SOFTWARE sau a Dispozitivului hardware defect sau

plata către Dvs. a daunelor permisibile, pe care le-aţi suferit în urma încrederii rezonabile acordate, dar numai în limita sumei pe care aţi plătit-o pentru PRODUSUL SOFTWARE şi/sau pentru Dispozitivul hardware, diminuată cu o amortizare rezonabilă, în funcţie de utilizarea efectivă.

Despăgubirea de mai sus este condiţionată de următoarele:

PRODUSELE SOFTWARE sau Dispozitivele hardware reparate sau înlocuite vor fi noi, recondiţionate sau folosite, comparabile în funcţionare şi performanţe cu Dispozitivul hardware (sau PRODUSUL SOFTWARE) original şi pot include articole de la terţi;

Orice PRODUS SOFTWARE sau Dispozitiv hardware reparat sau înlocuit în temeiul acestei Garanţii limitate va fi garantat pentru restul Perioadei de garanţie originale sau timp de 30 de zile de la data livrării articolului către Dvs. (perioada mai lungă dintre cele două). Dacă în noua perioadă de garanţie se livrează un upgrade al PRODUSULUI SOFTWARE, atunci termenii respectivei noi garanţii se vor aplica numai PRODUSUL SOFTWARE cu upgrade, dar nu se vor aplica Dispozitivului hardware original;

Cu excepţia situaţiilor în care legislaţia din jurisdicţia Dvs. dispune altfel, costurile legate de transport (inclusiv ambalaje) pentru service în garanţie vor fi suportate de către Dvs. şi

Microsoft nu oferă niciun fel de garanţie legată de alte servicii oferite în temeiul acestei Garanţii limitate şi îşi declină orice obligaţie (dacă există) de efort susţinut sau de absenţă a neglijenţei în legătură cu asemenea servicii.

C. EXCLUDEREA ALTOR DAUNE. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE, MICROSOFT ŞI FURNIZORII SĂI, COMPANIILE AFILIATE ŞI AGENŢII NU POARTĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU:

(i) DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE;

(ii) DAUNELE SAU PIERDERILE DE ORICE NATURĂ LEGATE DE NEREALIZAREA UNOR PROFITURI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA UNOR DATE SAU A CONFIDENŢIALITĂŢII, IMPOSIBILITATEA TOTALĂ SAU PARŢIALĂ DE A UTILIZA DISPOZITIVUL HARDWARE SAU PRODUSUL SOFTWARE, VĂTĂMĂRILE CORPORALE SAU NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAŢII (INCLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA OBLIGAŢII LEGATE DE NEGLIJENŢĂ, BUNĂ CREDINŢĂ SAU EFORT SUSŢINUT) SAU

(iii) DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE DETERMINATE DE SAU LEGATE ÎN ORICE FEL DE PRODUSUL SOFTWARE SAU DE DISPOZITIVUL HARDWARE. PREVEDERILE DE MAI SUS SUNT VALABILE CHIAR DACĂ MICROSOFT SAU ORICARE DINTRE COMPANIILE FURNIZOARE, AFILIATE SAU AGENT A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASEMENEA PIERDERI SAU DAUNE, PRECUM ŞI ÎN CAZURILE DE CULPĂ, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU LEGATĂ DE PRODUS, DECLARAŢIE FALSĂ SAU ALTELE.

Unele jurisdicţii nu recunosc excluderea sau limitarea pagubelor accidentale sau succesive, deci este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul Dvs.

D. EXCLUDEREA DIN GARANŢIE. Prezenta Garanţie limitată nu este valabilă şi nu impune nicio obligaţie companiei Microsoft în următoarele cazuri:

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este utilizat în scopuri comerciale (inclusiv închirierea sau darea în leasing) sau în scopuri care depăşesc limitele licenţei pentru PRODUSUL SOFTWARE;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este modificat sau i se aduc schimbări;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este deteriorat din cauza calamităţilor naturale, vârfurilor de tensiune, utilizării necorespunzătoare, abuzului, neglijenţei, accidentelor, uzurii, manipulării incorecte, utilizării neconforme cu destinaţia sau altor cauze care nu sunt legate de defectele Dispozitivului hardware sau ale PRODUSULUI SOFTWARE;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este deteriorat de programe, date, viruşi sau fişiere sau în timpul livrării sau al transmiterilor;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware nu este utilizat cu respectarea documentaţiei şi a instrucţiunilor de utilizare însoţitoare sau

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este reparat, modificat sau alterat de către alt personal, decât un centru autorizat de reparaţii Microsoft şi centrul neautorizat provoacă defecţiunea sau a deteriorarea sau contribuie la apariţia acesteia.

Această Garanţie limitată nu include nicio garanţie legată de drepturi şi posibilităţi legale, cum ar fi garanţiile legate de titlu, paşnică posesie sau neîncălcare.

E. ÎNREGISTRARE. Valabilitatea Garanţiei limitate nu este condiţionată de înregistrarea de către Dvs. a achiziţiei PRODUSULUI SOFTWARE sau a Dispozitivului hardware.

F. BENEFICIAR. În limitele permise de legea aplicabilă, Garanţia limitată se acordă doar Dvs., în calitate de prim utilizator al PRODUSULUI SOFTWARE sau de cumpărător al Dispozitivului hardware. Nu există terţe părţi beneficiare ale Garanţiei limitate. Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, această Garanţie limitată nu este destinată şi nu este valabilă în cazul altor persoane, inclusiv în cazul persoanelor beneficiare ale transferurilor pe care le faceţi cu respectarea Acordului.

G. ALTE INFORMAŢII. Microsoft este partea care acordă garanţia conform Garanţiei limitate. Pentru a primi instrucţiuni privind punerea în aplicare a acestei Garanţii limitate, trebuie să luaţi legătura cu filiala Microsoft care deserveşte ţara Dvs. sau să scrieţi la adresa: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA sau consultaţi pagina World Wide Web a companiei Microsoft, la adresa http://www.microsoft.com.

De asemenea, trebuie să faceţi următoarele:

1. Trebuie să trimiteţi actul doveditor al plăţii: chitanţă cu dată sau factură (sau copie după factură) din care să reiasă că Dvs. sunteţi beneficiarul acestei garanţii limitate şi cererea de despăgubire este făcută în Perioada de garanţie;

2. Trebuie să urmaţi instrucţiunile Microsoft privind livrarea şi alte aspecte, în cazul în care se determină că Dispozitivul hardware sau PRODUSUL SOFTWARE trebuie returnat integral sau parţial. Pentru a obţine punerea în aplicare a Garanţiei limitate, trebuie să luaţi sau să trimiteţi articolul în ambalajul original sau într-un ambalaj care asigură un grad de protecţie identic până la locul specificat de compania Microsoft. Cu excepţia situaţiilor în care legislaţia din jurisdicţia Dvs. dispune altfel, costurile legate de transport (inclusiv ambalaje) pentru service în garanţie vor fi suportate de către Dvs.

3. Înainte de a trimite articolul la Microsoft, trebuie să ştergeţi sau să îndepărtaţi fişierele sau informaţiile pe care le consideraţi personale sau confidenţiale.

Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus poate duce la întârzieri, costuri suplimentare sau anularea garanţiei.

Garanţia limitată vă acordă anumite drepturi legale. Este posibil să aveţi şi alte drepturi, diferite de la jurisdicţie la jurisdicţie. În cazul în care o prevedere a Garanţiei limitate este interzisă de asemenea norme legale, prevederea respectivă este nulă, dar restul Garanţiei limitate rămâne valabil, cu condiţia ca alocarea riscurilor pe care o stabileşte să nu fie afectată substanţial.


