Zmluvné licenčné podmienky pre softvér určený na používanie s hardvérovými zariadeniami spoločnosti Microsoft®

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Dôkladne si prečítajte všetky práva a obmedzenia opísané v týchto zmluvných licenčných podmienkach pre softvér (ďalej „zmluva“), aby ste im porozumeli. Táto zmluva obsahuje tri (3) časti: 1) zmluvné licenčné podmienky pre softvér, 2) všeobecné ustanovenia licenčných podmienok pre softvér a hardvérové zariadenie a 3) obmedzenú záruku na SOFTVÉR a hardvérové zariadenie.

Táto zmluva je právnou zmluvou medzi vami (či už fyzickou, alebo právnickou osobou, ktorá sa v tejto zmluve označuje zámenami „vy“ a „váš“ vo všetkých pádových tvaroch) a spoločnosťou Microsoft Corporation. Príslušná myš, klávesnica, webová kamera, headset alebo produkt Fingerprint Reader od spoločnosti Microsoft sa v tejto zmluve nazýva „hardvérové zariadenie“. Výraz „SOFTVÉR“ znamená softvér dodávaný spoločnosťou Microsoft na používanie s príslušným hardvérovým zariadením a zahŕňa všetky príslušné médiá (vrátane kópií), tlačené materiály a všetku dokumentáciu online alebo elektronickú dokumentáciu, prípadne autorizované upgrady alebo doplnky tohto softvéru od spoločnosti Microsoft. Táto zmluva vám udeľuje licenčné práva, IBA ak je SOFTVÉR pravým SOFTVÉROM od spoločnosti Microsoft.

AKO JE OPÍSANÉ NIŽŠIE, INŠTALÁCIOU SOFTVÉRU TIEŽ SÚHLASÍTE S PRENOSOM URČITÝCH ŠTANDARDNÝCH INFORMÁCIÍ O POČÍTAČI PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU A S AUTOMATICKÝM PREBERANÍM A INŠTALÁCIOU AKTUALIZÁCIÍ DO POČÍTAČA.

Prezeranie a uchovávanie zmluvy. Či si už SOFTVÉR prevezmete z autorizovanej webovej lokality alebo ho dostanete spolu s hardvérovým zariadením, SOFTVÉR sa nenainštaluje do počítača pracovnej stanice, kým neodsúhlasíte podmienky tejto zmluvy (pozrite si informácie o vrátení peňazí v prípade nesúhlasu uvedené nižšie). Text tejto zmluvy si môžete vytlačiť alebo si prezrieť jeho kópiu v časti s právnymi informáciami v elektronickom súbore pomocníka SOFTVÉRU. UPOZORNENIE: Podmienky tlačenej verzie zmluvy alebo zmluvy dodanej na vašu žiadosť nahrádzajú podmienky akejkoľvek elektronickej verzie zmluvy nachádzajúcej sa v SOFTVÉRI.

Váš súhlas. KLIKNUTÍM NA MOŽNOSŤ „SÚHLASÍM“ ALEBO JEJ ZAČIARKNUTÍM, POUŽÍVANÍM HARDVÉROVÉHO ZARIADENIA, INŠTALÁCIOU, KOPÍROVANÍM ALEBO INÝM POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM PODMIENOK TEJTO ZMLUVY. Kliknutie na tlačidlo „Súhlasím“ zastupuje váš podpis a vyjadrujete ním súhlas so všetkými časťami tejto zmluvy. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nevykonávajte žiadnu z vyššie uvedených činností, vráťte hardvérové zariadenie a SOFTVÉR v mieste získania a budú vám vrátené peniaze. Ak nemôžete získať peniaze späť, obráťte sa na pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo napíšte na adresu: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, prípadne navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com.

1. časť: LICENCIA NA SOFTVÉR a PODMIENKY

SOFTVÉR je chránený právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami o autorskom práve, ako aj ďalšími právnymi predpismi a dohodami o duševnom vlastníctve. SOFTVÉR sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa.

Všeobecné licenčné podmienky PRE softvér. Táto zmluva vám udeľuje nasledujúce práva:

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE SOFTVÉRU. Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, smiete v súvislosti s používaním príslušného hardvérového zariadenia inštalovať, používať, získavať prístup, prevádzkovať alebo inak používať (ďalej „prevádzkovať“) jednu kópiu SOFTVÉRU na jednom počítači, napríklad na počítači pracovnej stanice, termináli alebo inom elektronickom zariadení (ďalej „počítač pracovnej stanice“).

ŽIADNE SÚČASNÉ POUŽÍVANIE. SOFTVÉR nesmiete inštalovať, získavať k nemu prístup, zobrazovať, prevádzkovať, zdieľať ani používať súčasne na rôznych počítačoch.

ZAHRNUTÉ programy spoločnosti Microsoft. SOFTVÉR obsahuje ďalšie programy spoločnosti Microsoft. Na ich používanie sa vzťahujú licenčné podmienky dodané s týmito programami.

UPGRADY OPERAČNÝCH SYSTÉMOV. SOFTVÉR môže obsahovať softvérové upgrady súčastí operačných systémov potrebné na správne fungovanie SOFTVÉRU. Na všetky takéto softvérové upgrady operačných systémov sa udeľujú licencie na základe podmienok a požiadaviek softvérovej licencie na operačný systém alebo osobitnej licenčnej zmluvy koncového používateľa dodanej s danými upgradmi, nie na základe tejto zmluvy.

VIACERÉ HARDVÉROVÉ ZARIADENIA. Ak získate balík s viacerými hardvérovými zariadeniami, smiete vytvoriť jednu (1) kópiu SOFTVÉRU pre každé hardvérové zariadenie dodané v balíku a každú kópiu smiete používať spôsobom opísaným v tomto dokumente.

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA SPÄTNÉHO ANALYZOVANIA, DEKOMPILOVANIA A rozKLADANIA. Nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať SoftvéR s výnimkou prípadov, kedy aj napriek tomuto obmedzeniu je takáto činnosť výslovne povolená platnými právnymi predpismi.

PRENÁJOM. SOFTVÉR nesmiete prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať.

ŽIADNA NEZÁVISLOSŤ. Na základe tejto zmluvy je SOFTVÉR licencovaný iba na používanie s hardvérovým zariadením (ako jeden integrovaný celok). SOFTVÉR sa smie používať iba s hardvérovým zariadením, nie s inými zariadeniami. SOFTVÉR nesmiete prevádzať nezávisle od hardvérového zariadenia.

PREVOD SOFTVÉRU. Všetky svoje práva udelené na základe tejto zmluvy smiete natrvalo previesť za predpokladu, že si neuchováte žiadne kópie SOFTVÉRU, prevediete celý SOFTVÉR (vrátane všetkých súčastí, mediálnych a tlačených materiálov, upgradov, tejto zmluvy a, ak existuje, certifikátu pravosti) spolu s príslušným hardvérovým zariadením a v prípade, že príjemca súhlasí s podmienkami tejto zmluvy. Ak je časť SoftvérU upgradom, súčasťou každého prevodu musia byť aj všetky predchádzajúce verzie Softvéru.

SOFTVÉR, KTORÝ NIE JE URČENÝ NA ĎALŠÍ PREDAJ. Ak je SOFTVÉR označený ako „Nie je určený na ďalší predaj“ (Not for Resale, NFR), bez ohľadu na ďalšie časti tejto zmluvy nesmiete predávať ani inak prevádzať SOFTVÉR na účely zisku.

AUTOMATICKÉ AKTUALIZÁCIE. Beriete na vedomie a súhlasíte, že SOFTVÉR môže automaticky a pravidelne kontrolovať verziu používaného SOFTVÉRU alebo jeho súčastí a načítavať upgrady alebo doplnky SOFTVÉRU alebo jeho súčastí, ktoré sa automaticky prevezmú alebo nainštalujú do počítača pracovnej stanice, hardvérového zariadenia, SOFTVÉRU alebo všetkých ďalších počítačov či zariadení, ktoré sa používajú so SOFTVÉROM. Táto funkcia bude (a) vytvárať pripojenie k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb prostredníctvom Internetu, (b) používať internetové protokoly na odosielanie štandardných informácií o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému a prehľadávača, názov a verziu používaného SOFTVÉRU alebo jeho súčastí a jazykový kód zariadenia, v ktorom sú SOFTVÉR alebo jeho súčasti nainštalované, do príslušných systémov a (c) automaticky preberať a inštalovať najnovšie aktualizácie alebo doplnky predchádzajúcej verzie SOFTVÉRU alebo jeho súčastí alebo vyzývať na ich prevzatie či inštaláciu.  Súhlasíte s prenosom informácií o počítači a automatickým preberaním a inštaláciou aktualizácií alebo doplnkov.  Používanie SOFTVÉRU a príslušného hardvérového zariadenia vrátane takýchto upgradov alebo doplnkov podlieha tejto zmluve (ako doplňuje alebo upravuje akákoľvek zmluva so spoločnosťou Microsoft dodávaná spolu s upgradom alebo doplnkom). V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Používaním týchto funkcií dávate súhlas na prenos týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

ZRUŠENIE. Bez záväzkov voči ostatným právam môže spoločnosť Microsoft zrušiť vaše práva vyplývajúce z tejto zmluvy, ak nedodržíte jej podmienky a požiadavky. V takom prípade ste povinní zničiť všetky kópie Softvéru a všetky jeho súčasti.

OCHRANNÉ ZNÁMKY. Táto zmluva vám neudeľuje žiadne práva v súvislosti s ochrannými známkami ani servisnými známkami spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov.

SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Spoločnosť Microsoft vám môže poskytnúť služby technickej podpory týkajúce sa SOFTVÉRU alebo hardvérového zariadenia (ďalej „služby technickej podpory“). Používanie služieb technickej podpory podlieha pravidlám a programom spoločnosti Microsoft stanoveným v používateľskej príručke, v dokumentácii online alebo v ďalších materiáloch od spoločnosti Microsoft. Akýkoľvek doplnkový SOFTVÉROVÝ kód poskytnutý ako súčasť služieb technickej podpory bude považovaný za súčasť SOFTVÉRU a podlieha podmienkam tejto zmluvy s výnimkou toho, že obmedzená záruka sa nevzťahuje na služby technickej podpory ani na tento doplnkový kód. Technické informácie, ktoré poskytujete spoločnosti Microsoft v rámci služieb technickej podpory, môžu byť použité na obchodné účely spoločnosti Microsoft vrátane podpory a vývoja produktov. Spoločnosť Microsoft nepoužije takéto technické informácie spôsobom, ktorý by vás mohol osobne identifikovať.

VYHRADENIE PRÁV. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje akékoľvek práva výslovne neudelené v tejto zmluve.

AUTORSKÉ PRÁVA. Všetky nároky na právny titul a práva duševného vlastníctva týkajúce sa SOFTVÉRU (vrátane, ale nie výhradne, všetkých obrázkov, fotografií, animácií, videa, zvuku, hudby, textu a „apletov“, ktoré sú súčasťou SOFTVÉRU), sprievodné tlačené materiály a všetky kópie SOFTVÉRU sú vlastníctvom spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov. Všetky nároky na právny titul a práva duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu, ktorý nie je súčasťou SOFTVÉRU, ale ku ktorému možno získať prístup používaním SOFTVÉRU, sú produktom príslušných vlastníkov obsahu a môžu byť chránené príslušnými právnymi predpismi o autorskom práve a ďalšími právnymi predpismi a dohodami o duševnom vlastníctve. Táto zmluva vám neudeľuje žiadne práva na používanie takého obsahu. Používanie akýchkoľvek služieb online, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom SOFTVÉRU, sa môže riadiť príslušnými podmienkami používania takýchto služieb. Ak SOFTVÉR obsahuje dokumentáciu iba v elektronickej podobe, môžete si vytlačiť jednu kópiu tejto elektronickej dokumentácie. Nesmiete kopírovať materiály dodávané s hardvérovým zariadením a SOFTVÉROM, ktoré sa poskytujú v inej ako elektronickej podobe. Všetky práva výslovne neudelené v tejto zmluve si vyhradzuje spoločnosť Microsoft a jej dodávatelia.

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že SOFTVÉR licencovaný na základe tejto zmluvy podlieha exportným obmedzeniam právneho poriadku USA. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa SOFTVÉRU vrátane predpisov na riadenie exportu platných v USA a obmedzení vzťahujúcich sa na koncového používateľa, koncové používanie a cieľ exportu vydaných vládou USA a ďalšími vládami. Ďalšie informácie nájdete v lokalite www.microsoft.com/exporting/.

UKLADANIE ALEBO POUŽÍVANIE V RÁMCI SIETE. Kópiu SOFTVÉRU môžete uložiť alebo nainštalovať v ukladacom zariadení, napríklad na sieťový server používaný len na prevádzkovanie SOFTVÉRU v ďalších vašich počítačoch v internej sieti. Pre každý samostatný počítač, v ktorom sa prevádzkuje SOFTVÉR z ukladacieho zariadenia, však musíte získať a priradiť licenciu a každý takýto počítač musí používať príslušné hardvérové zariadenie v súvislosti so SOFTVÉROM.

ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Po nainštalovaní jednej kópie SOFTVÉRU v súlade s touto zmluvou smiete uchovať originálne médium, na ktorom bol SOFTVÉR poskytnutý, výlučne na účely zálohovania alebo archivácie. Ak sa na používanie SOFTVÉRU v počítači vyžaduje originálne médium, smiete vytvoriť jednu kópiu SOFTVÉRU výlučne na účely zálohovania alebo archivácie. Vo všeobecnosti vytváranie nepovolených kópií SOFTVÉRU alebo obchádzanie akejkoľvek technológie na ochranu proti kopírovaniu zahrnutú v SOFTVÉRI je protiprávne. V obmedzených prípadoch sa môžu uplatňovať výnimky, ktoré sa na vás môžu alebo nemusia vzťahovať.

ZÁLOŽNÁ POMÔCKA. Ak SOFTVÉR obsahuje záložnú pomôcku od spoločnosti Microsoft, smiete pomôcku použiť na vytvorenie jednej záložnej kópie. Po vytvorení jednej záložnej kópie sa záložná pomôcka natrvalo znefunkční. Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, nesmiete iným spôsobom vytvárať kópie softvéru ani tlačených materiálov dodávaných spolu so softvérom.

VÝBER JAZYKOVEJ VERZIE. Spoločnosť Microsoft vám môže dať na výber z jednej alebo viacerých jazykových verzií SOFTVÉRU spoločnosti Microsoft licencovaného na základe tejto zmluvy. Ak je SOFTVÉR vo viacerých jazykových verziách, máte licenciu na používanie len jednej jazykovej verzie v počítači naraz. Súčasťou procesu inštalácie SOFTVÉRU je možnosť výberu jazykovej verzie, ktorú chcete nainštalovať v počítači.

2. časť: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Na SOFTVÉR a hardvérové zariadenie sa vzťahujú nasledujúce ustanovenia.

ODOPRETIE ZÁRUK

Okrem výslovných záruk uvedených v obmedzenej záruke a okrem akýchkoľvek implicitných záruk existujúcich na základe platných právnych predpisov a tých, ktoré nemožno odoprieť, SÚHLASÍTE, ŽE SOFTVÉR, HARDVÉROVÉ ZARIADENIE A VŠETKY SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY SA: (1) poskytujú tak, ako sú, a so všetkými chybami a akékoľvek riziko týkajúce sa uspokojivej kvality, výkonu, vhodnosti a snahy nesiete vy a (2) spoločnosť Microsoft, jej dodávatelia, afilácie a zástupcovia neposkytujú a odmietajú všetky ďalšie záruky každého druhu vrátane, ale nie výhradNe: Všetkých implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo integrácie systému ČI vzniknutých na základe obchodných zvyklostí, alebo v priebehu rokovania, všetkých záväzkov založených na odbornej práci alebo nezanedbanÍ povinností a všetkých (ak existujú) implicitných alebo podobných povinností týkajúcich sa prenosu, dostupnosti, vhodnosti, funkčnosti alebo neprítomnosti vírusov alebo škodlivého kódu. NEEXISTUJE ANI ŽIADNA ZÁRUKA PRÁVNEHO TITULU ANI NERUŠENÉHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, HARDVÉROVÉHO ZARIADENIA ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB TECHNICKEJ PODPORY, ZÁRUKA NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV ANI PODOBNÁ ZÁRUKA.

VYLÚČENIE NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A NIEKTORÝCH INÝCH ŠKÔD. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA, AFILÁCIE A ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE:

(i) NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY,

(ii) ŠKODY ANI STRATY AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU VZŤAHUJÚCE SA NA UŠLÉ ZISKY, PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATU ÚDAJOV, SÚKROMIA ALEBO DÔVERNOSTI, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ HARDVÉROVÉ ZARIADENIA ALEBO SOFTVÉR AKO CELOK ALEBO JEHO ČASŤ, UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ ANI NA NEDODRŽANIE ZÁVÄZKOV (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, AKÝCHKOĽVEK POVINNOSTÍ NEZANEDBANIA, DOBREJ VIERY ALEBO ODBORNEJ PRÁCE), ANI ZA

(iii) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ČI REPRESÍVNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE SO SOFTVÉROM, HARDVÉROVÝM ZARIADENÍM ALEBO SLUŽBAMI TECHNICKEJ PODPORY. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA PLATIA AJ VTEDY, AK SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO KTORÝKOĽVEK JEJ DODÁVATEĽ, AFILÁCIA ALEBO ZÁSTUPCA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT ALEBO ŠKÔD, A TO AJ V PRÍPADE CHYBY, PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA), PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO ZODPOVEDNOSTI VÝROBCU ZA PRODUKT, SKRESLENIA ALEBO INÉHO DÔVODU.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A výlučnÝ OPRAVNý PROSTRIEDOK. Váš výlučný opravný prostriedok za akékoľvek porušenie obmedzenej záruky je uvedený v časti Obmedzená záruka. Pokiaľ ide o všetky ďalšie porušenia tejto zmluvy spoločnosťou Microsoft, jej dodávateľmi, AFILÁCIAMI alebo zástupcami, súhlasíte, že vaším výlučným opravným prostriedkom za takéto porušenie a za akýkoľvek sporný bod akejkoľvek povahy súvisiaci s 1. alebo 2. časťOU tejto zmluvy alebo so softvérom, hardvérovým zariadením alebo službami technickej podpory bude, podľa zváženia spoločnosťou microsoft, (1) celková alebo čiastočná oprava alebo náhrada SOFTVÉRU, hardvérového zariadenia alebo služieb technickej podpory (vrátane, ale nie výhradne, opravy alebo náhrady položiek od iných spoločností ako Microsoft), (2) vrátenie sumy peňazí, ktorú ste skutočne zaplatili za daný SOFTVÉR, hardvérové zariadenie alebo službu technickej podpory, ktorá vám spôsobila škodu, pričom vrátená suma neprekročí sumu za skutočne spôsobené škody spôsobené vami pri primeranom spoliehaní sa na softvér alebo (3) s ohľadom na služby technickej podpory akýkoľvek menší a odlišný opravný prostriedok alebo obmedzenie uvedené v zmluve pre dané služby. Súhlasíte s tým, že vylúčenie škôd uvedené v tejto zmluve a toto obmedzenie zodpovednosti platí aj v prípade, ak akékoľvek opravné prostriedky nesplnia svoj účel. Tieto obmedzenia sa neuplatnia v rozsahu akejkoľvek zodpovednosti, ktorá nemôže byť podľa platných právnych predpisov vylúčená ani obmedzená.

NADRIADENÝ PRÁVNY PORIADOK. VÝLUČNÉ FÓRUM. Ak ste hardvérové zariadenia alebo SOFTVÉR nadobudli v Spojených štátoch amerických, všetky časti tejto zmluvy (vrátane obmedzenej záruky) sa budú interpretovať a riadiť podľa právneho poriadku štátu Washington v USA a neodvolateľne súhlasíte s exkluzívnou právomocou a príslušnosťou federálnych súdov v King County, WA. Pokiaľ neexistuje žiadna federálna vecná príslušnosť, v takom prípade neodvolateľne súhlasíte s právomocou a príslušnosťou vyššieho súdu v King County, WA. Ak ste hardvérové zariadenie nadobudli v Kanade, uplatňuje sa právny poriadok platný na území provincie Ontario v Kanade, pokiaľ to nie je výslovne zakázané miestnymi zákonmi, a každá zmluvná strana tohto dokumentu súhlasí s právomocou súdov provincie Ontario a ďalej súhlasí so začatím akéhokoľvek súdneho sporu, ktorý môže vzniknúť podľa tejto zmluvy, na súdoch sídliacich v právnej oblasti Judicial District of York v provincii Ontario. Ak ste hardvérové zariadenie nadobudli mimo krajín uvedených vyššie, môže sa uplatňovať miestny právny poriadok.

OTÁZKY. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy alebo chcete kontaktovať spoločnosť Microsoft z iného dôvodu, použite adresu uvedenú na hardvérovom zariadení a kontaktujte pobočku spoločnosti Microsoft vo vašej krajine alebo navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft www.microsoft.com.


3. časť: OBMEDZENÁ ZÁRUKA

A. ZÁRUKY

1. Výslovná záruka. V súlade s podmienkami a požiadavkami tejto obmedzenej záruky a namiesto akýchkoľvek iných výslovných záruk (ak existujú) spoločnosť Microsoft zaručuje, že v rámci bežného používania a servisu, počnúc dňom nadobudnutia uvedeným na potvrdení alebo podobnom doklade o platbe, a počas i) ďalších 90 dní pre SOFTVÉR a ii) ďalšieho obdobia uvedeného nižšie pre príslušné hardvérové zariadenie (ďalej označované ako „záručná doba“) budú SOFTVÉR a hardvérové zariadenie do značnej miery zodpovedať baleniu a dokumentácii spoločnosti Microsoft dodávaných s príslušnými produktmi. Pokiaľ ide o chyby zistené po záručnej dobe, neexistujú žiadne záruky ani upozornenia nijakého druhu.

Záručné obdobie:

Príslušenstvo Xbox 360 pre systém Windows, Microsoft LifeChat ZX-6000: záruka deväťdesiat (90) dní
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: dva (2) roky
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: päť (5) rokov
Microsoft Fingerprint Reader, Microsoft Presenter 3000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft Notebook Cooling Shuttle, Microsoft Notebook Cooling Base: tri (3) roky
Všetky ďalšie webové kamery spoločnosti Microsoft (okrem kamery Microsoft Xbox Live Vision Camera): tri (3) roky
Všetky ďalšie súpravy klávesníc a myší k počítačom spoločnosti Microsoft: tri (3) roky
Všetky ďalšie klávesnicové zariadenia spoločnosti Microsoft: tri (3) roky
Všetky ďalšie myši spoločnosti Microsoft: tri (3) roky

Táto obmedzená záruka nepokrýva a nijaká záruka akéhokoľvek iného druhu sa neposkytuje s ohľadom na akékoľvek subjektívne alebo estetické aspekty hardvérového zariadenia alebo SOFTVÉRU. Výslovná záruka uvedená vyššie je jedinou vám poskytnutou zárukou a poskytuje sa namiesto všetkých ostatných výslovných alebo implicitných záruk a podmienok (okrem akýchkoľvek neodmietnuteľných implicitných záruk, ktoré existujú) vrátane akýchkoľvek ďalších záruk uvedených v akejkoľvek inej dokumentácii alebo na obale. Žiadne informácie ani návrhy (ústne či písomné) poskytované spoločnosťou Microsoft, jej zástupcami, afiláciami alebo dodávateľmi, prípadne jej alebo ich zamestnancami či zástupcami, neposkytujú záruky ani podmienky ani nerozširujú rozsah tejto obmedzenej záruky. Ustanovenie „Nadriadený právny poriadok. Výlučné fórum“ v 2. časti zmluvy sa vzťahuje na túto obmedzenú záruku a je začlenené do tohto dokumentu formou doložky k zmluve.

2. Obmedzenie trvania implicitných záruk. Ako spotrebiteľ si môžete uplatniť implicitnú záruku alebo podmienku v súlade so zákonmi príslušného právneho poriadku. Jej trvanie sa týmto obmedzuje na záručnú dobu. Niektoré právne poriadky nepovoľujú obmedzenia doby trvania implicitných záruk ani podmienok, takže uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

B. VÝLUČNÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK. V súlade s platnými právnymi predpismi a nasledujúcimi ustanoveniami a za predpokladu, že SOFTVÉR a hardvérové zariadenie vrátite v mieste ich zakúpenia (alebo spoločnosti Microsoft, ak v príslušnom mieste vrátenie neakceptujú) s kópiou potvrdenia alebo iným dôveryhodným dôkazom o platbe počas záručnej doby, spoločnosť Microsoft, podľa svojho uváženia a ako váš výlučný opravný prostriedok za porušenie tejto obmedzenej záruky a akýchkoľvek implicitných záruk:

úplne alebo čiastočne opraví chybný SOFTVÉR či chybné hardvérové zariadenie alebo

vám zaplatí za prípustné škody, ktoré vám vznikli pri primeranom spoliehaní sa na príslušné produkty, ale len do výšky sumy (ak existuje), ktorú ste zaplatili za SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie, zníženej o primeranú amortizáciu vyplývajúcu z ich bežného používania.

Uvedený opravný prostriedok sa riadi nasledujúcimi skutočnosťami:

Akýkoľvek opravený alebo nahradený SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie budú nové alebo zrenovované, prípadne použiteľné na servisné účely funkčne a výkonom porovnateľným s pôvodným hardvérovým zariadením (alebo SOFTVÉROM) a môžu zahŕňať položky tretích strán.

Za akýkoľvek SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie opravené alebo nahradené na základe tejto obmedzenej záruky sa bude ručiť po dobu rovnajúcu sa pôvodnej záručnej dobe alebo 30 dní odo dňa, kedy vám bola príslušná položka zaslaná späť, podľa toho, ktorá doba je dlhšia. Ak sa s novou obmedzenou zárukou doručí upgrade SOFTVÉRU, budú platiť podmienky tejto novej obmedzenej záruky, ale len na upgradovaný SOFTVÉR. Nebudú sa vzťahovať na pôvodné hardvérové zariadenie.

Ak to váš právny poriadok nevyžaduje inak, náklady spojené s prenosom (vrátane balného) na vykonanie záručného servisu si hradíte sami a

spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v súvislosti s touto obmedzenou zárukou a odmieta akékoľvek záväzky (ak existujú) súvisiace s odbornou prácou alebo nezanedbaním, ktoré sa týkajú takýchto služieb.

C. VYLÚČENIE INÝCH ŠKÔD. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA, AFILÁCIE A ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE:

(i) NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY,

(ii) ŠKODY ANI STRATY AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU VZŤAHUJÚCE SA NA UŠLÉ ZISKY, PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATU ÚDAJOV, SÚKROMIA ALEBO DÔVERNOSTI, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ HARDVÉROVÉ ZARIADENIA ALEBO SOFTVÉR AKO CELOK ALEBO JEHO ČASŤ, UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ ANI NA NEDODRŽANIE ZÁVÄZKOV (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, AKÝCHKOĽVEK POVINNOSTÍ NEZANEDBANIA, DOBREJ VIERY ALEBO ODBORNEJ PRÁCE), ANI ZA

(iii) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ČI REPRESÍVNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE SO SOFTVÉROM ALEBO HARDVÉROVÝM ZARIADENÍM. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA PLATIA AJ VTEDY, AK SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO KTORÝKOĽVEK JEJ DODÁVATEĽ, AFILÁCIA ALEBO ZÁSTUPCA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT ALEBO ŠKÔD, A TO AJ V PRÍPADE CHYBY, PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA), PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO ZODPOVEDNOSTI VÝROBCU ZA PRODUKT, SKRESLENIA ALEBO INÉHO DÔVODU.

Niektoré právne poriadky nepovoľujú vylúčenia ani obmedzenia náhodných alebo následných škôd, takže uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

D. VYLÚČENIE Z POKRYTIA. Táto obmedzená záruka neplatí a spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s touto obmedzenou zárukou, ak pre SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie platia nasledujúce skutočnosti:

– používajú sa na komerčné účely (vrátane prenajímania alebo poskytovania na lízing) alebo na účely neuvedené v licencii na SOFTVÉR,

– upravujú sa alebo menia nepovoleným spôsobom,

– došlo k ich poškodeniu z vyššej moci, nárazovým prúdom, nesprávnym zaobchádzaním, zneužitím, nedbalosťou, v rámci nehody, opotrebovaním z používania, nesprávnou manipuláciou, nesprávnou aplikáciou alebo z iných príčin, ktoré nesúvisia s chybami hardvérového zariadenia alebo SOFTVÉRU,

– poškodili ich programy, údaje, vírusy alebo súbory, alebo sa poškodili počas prepravy alebo prenosu,

– nepoužívajú sa v súlade so sprievodnou dokumentáciou a pokynmi na používanie alebo

– opravuje ich, upravuje alebo mení iné ako špecializované servisné centrum spoločnosti Microsoft a toto neoprávnené centrum spôsobuje alebo prispieva k poškodeniu alebo škodám.

Táto obmedzená záruka nezahŕňa žiadnu záruku týkajúcu sa zákonných práv alebo možností, napríklad akúkoľvek záruku týkajúcu sa právneho titulu, nerušeného používania alebo dodržiavania cudzích práv.

E. REGISTRÁCIA. Obmedzená záruka je platná, aj keď získaný SOFTVÉR a hardvérové zariadenie nezaregistrujete.

F. POŽÍVATEĽ. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi je obmedzená záruka vyhotovená iba pre vás, prvého licencovaného používateľa SOFTVÉRU alebo nadobúdateľa hardvérového zariadenia, a neexistujú žiadni požívatelia tejto obmedzenej záruky z tretej strany. Ak to nevyžadujú právne predpisy, nie je táto obmedzená záruka určená a nevzťahuje sa na nikoho iného vrátane osôb, v prospech ktorých uskutočňujete akýkoľvek prevod povolený touto zmluvou.

G. ĎALŠIE INFORMÁCIE. Ručiteľom za túto obmedzenú záruku je spoločnosť Microsoft. Pokyny na dosiahnutie plnenia tejto obmedzenej záruky vám poskytne pobočka spoločnosti Microsoft vo vašej krajine alebo môžete napísať na adresu: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, prípadne navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com.

Musíte tiež:

1. Predložiť dôveryhodný doklad o platbe, potvrdenku o nákupe označenú dátumom alebo faktúru (alebo jej kópiu) ako dôkaz, že ste požívateľom tejto obmedzenej záruky a že vaša požiadavka na opravný prostriedok je v rámci záručnej doby.

2. Postupovať podľa pokynov spoločnosti Microsoft týkajúcich sa prepravy a iných pokynov, ak určujú, že treba vrátiť celý SOFTVÉR či hardvérové zariadenie alebo ich časť. Ak chcete uplatniť plnenie obmedzenej záruky, musíte príslušnú položku doviezť alebo doručiť v pôvodnom obale alebo v obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany, na miesto určené spoločnosťou Microsoft. Okrem osobitných požiadaviek vášho právneho poriadku si náklady na vykonanie záručného servisu spojené s prenosom (vrátane balného) hradíte sami.

3. Vymazať alebo odstrániť všetky súbory alebo údaje, ktoré považujete za súkromné alebo dôverné ešte pred tým, ako príslušnú položku pošlete spoločnosti Microsoft.

Nedodržanie uvedených pokynov môže mať za následok omeškanie, zvýšenie poplatkov alebo môže zrušiť platnosť vašej záruky.

Táto obmedzená záruka poskytuje špecifické práva a môžu sa na vás vzťahovať aj ďalšie práva, ktoré sú v jednotlivých právnych poriadkoch odlišné. Ak je niektorá podmienka tejto obmedzenej záruky takýmito zákonmi zakázaná, mala by byť zrušená, pričom doba obmedzenej záruky zostáva účinná a platná v plnom rozsahu, pokiaľ nie je materiálne narušené rozloženie rizika.


