Licenčna pogodba za programsko opremo, ki se uporablja s strojno opremo družbe Microsoft®

POMEMBNO – POZORNO PREBERITE: Pozorno preberite vse pravice in omejitve, opisane v tej licenčni pogodbi za programsko opremo (»pogodba«), in se prepričajte, da jih razumete. Pogodbo sestavljajo trije (3) deli: 1) licenčna pogodba za programsko opremo; 2) splošna določila za licenčne pogoje za programsko opremo in strojno opremo ter (3) omejeno jamstvo za PROGRAMSKO OPREMO in strojno opremo.

Ta pogodba je pravni dogovor med vami (posameznikom ali posamezno pravno osebo, ki bo v tej pogodbi imenovana z izrazom »vi« ali »vaš«) in družbo Microsoft Corporation. Ustrezna Microsoftova miška, tipkovnica, spletna kamera, slušalke z mikrofonom ali bralnik prstnih odtisov so v tej pogodbi poimenovani z izrazom »strojna oprema«. »PROGRAMSKA OPREMA« pomeni programsko opremo, ki jo dobavi Microsoft za uporabo z ustrezno strojno opremo in vključuje katere koli sorodne nosilce podatkov (vključno s kopijami), tiskano gradivo in katero koli »spletno« ali elektronsko dokumentacijo ali dovoljene Microsoftove nadgradnje ali dodatke za takšno programsko opremo. Ta pogodba vam podeljuje pravice za uporabo licence SAMO, če je PROGRAMSKA OPREMA originalna Microsoftova PROGRAMSKA OPREMA.

KOT JE OPISANO SPODAJ, Z NAMESTITVIJO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE TUDI S PRENOSOM DOLOČENIH STANDARDNIH PODATKOV O RAČUNALNIKU PO INTERNETU IN S SAMODEJNIM PRENOSOM TER NAMESTITVIJO POSODOBITEV V RAČUNALNIK.

Pregledovanje in shranitev pogodbe: Ne glede na to, ali PROGRAMSKO OPREMO prenesete s pooblaščenega spletnega mesta ali jo prejmete skupaj s strojno opremo, PROGRAMSKA OPREMA ne bo nameščena v delovno postajo, če se ne strinjate oziroma dokler se ne strinjate s pogoji te pogodbe (če se z njimi ne strinjate, preberite spodaj o vračilu kupnine). Besedilo te pogodbe lahko natisnete ali pa si ogledate kopijo te pogodbe, ki jo najdete v razdelku s pravnimi informacijami v datoteki zaslonske pomoči v PROGRAMSKI OPREMI. OPOZORILO: Pogoji pogodbe na papirju ali pogodbe, ki jo prejmete na lastno željo, nadomestijo pogoje katere koli zaslonske pogodbe v PROGRAMSKI OPREMI.

Vaša pogodba. ČE KLIKNETE ALI POTRDITE MOŽNOST »SPREJMI«, UPORABLJATE STROJNO OPREMO ALI NAMESTITE, KOPIRATE ALI DRUGAČE UPORABLJATE PROGRAMSKO OPREMO, SOGLAŠATE, DA VAS OBVEZUJEJO DOLOČILA TE POGODBE. S klikom gumba »Sprejmi« boste tako kot s svojim podpisom potrdili, da sprejemate vse dele te pogodbe. Če se z določili te pogodbe ne strinjate, ne ravnajte, kot je opisano zgoraj, temveč vrnite strojno opremo in PROGRAMSKO OPREMO na prodajno mesto, kjer vam bodo povrnili kupnino. Če vam na prodajnem mestu kupnine ne vrnejo, se obrnite na Microsoftovo podružnico v svoji državi ali pišite na naslov Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA, ali obiščite Microsoftovo spletno mesto http://www.microsoft.com.

1. del: LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO in POGOJI

PROGRAMSKA OPREMA je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter drugimi zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. PROGRAMSKA OPREMA se licencira in ne prodaja.

SPLOŠNI LICENČNI POGOJI ZA PROGRAMSKO OPREMO. Pogodba vam podeljuje te pravice:

NAMESTITEV IN UPORABA PROGRAMSKE OPREME. Če v tej pogodbi ni izrecno navedeno drugače, lahko v en računalnik, npr. delovno postajo, terminal ali drugo digitalno elektronsko napravo (»delovna postaja«) za uporabo z ustrezno strojno opremo namestite samo en izvod PROGRAMSKE OPREME, ga v njem uporabljate, dostopate do njega, ga izvajate ali drugače medsebojno delujete z njim.

PREPOVED SOČASNE UPORABE. PROGRAMSKE OPREME ne smete namestiti, do nje dostopati, je prikazovati, izvajati, dajati v skupno rabo ali sočasno uporabljati v različnih računalnikih ali iz različnih računalnikov.

VKLJUČENI MICROSOFTOVI PROGRAMI. PROGRAMSKA OPREMA vključuje druge Microsoftove programe. Za vašo uporabo teh programov veljajo licenčni pogoji, priloženi tem programom.

NADGRADNJE OPERACIJSKEGA SISTEMA. PROGRAMSKA OPREMA lahko vključuje programske nadgradnje komponent operacijskega sistema, ki jih potrebujete za pravilno delovanje PROGRAMSKE OPREME. Za vse take programske nadgradnje operacijskega sistema imate licenco v skladu s pogoji in določili licence za operacijski sistem ali ločene licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki jo prejmete s takimi nadgradnjami, in ne v skladu s to pogodbo.

VEČ PRIMERKOV STROJNE OPREME. Če ste kupili komplet z več primerki strojne opreme, lahko naredite eno (1) kopijo PROGRAMSKE OPREME za vsak primerek strojne opreme, ki ste jo dobili v tem kompletu, vsako od teh kopij pa lahko uporabljate, kot je določeno v tej pogodbi.

OMEJITVE GLEDE OBRATNEGA INŽENIRSTVA, POVRATNEGA PREVAJANJA IN OBRATNEGA ZBIRANJA. Na PROGRAMSKI OPREMI ne smete izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja in obratnega zbiranja, razen in samo v obsegu, kot ga, navkljub tej omejitvi, izrecno dovoljuje upoštevna zakonodaja.

POSOJANJE. PROGRAMSKE OPREME ne smete dajati v najem ali zakup ali je posojati.

PREPOVED NEODVISNE UPORABE. PROGRAMSKA OPREMA je v skladu s to pogodbo licencirana s strojno opremo kot celovit integriran izdelek in se sme uporabljati samo s strojno opremo. PROGRAMSKO OPREMO je mogoče uporabljati le s to strojno opremo in nobeno drugo napravo. PROGRAMSKE OPREME ne smete prenašati neodvisno od strojne opreme.

PRENOS PROGRAMSKE OPREME. Vse svoje pravice iz te pogodbe lahko trajno prenesete pod pogojem, da ne obdržite nobenega izvoda PROGRAMSKE OPREME in da PROGRAMSKO OPREMO prenesete v celoti (vključno z vsemi sestavnimi deli, nosilci podatkov in tiskanim gradivom, vsemi nadgradnjami, to pogodbo in, če je primerno, potrdilom o originalnosti) skupaj s priloženo strojno opremo, prejemnik pa se mora strinjati z določili te pogodbe. Če je PROGRAMSKA OPREMA nadgradnja, morajo vsi prenosi vključevati tudi vse prejšnje različice PROGRAMSKE OPREME.

PROGRAMSKA OPREMA, KI NI ZA NADALJNJO PRODAJO. Če ima PROGRAMSKA OPREMA oznako »Ni za nadaljnjo prodajo« ali »NFR«, je ne smete prodati ali drugače prenesti proti vrednosti, ne glede na druge razdelke te pogodbe.

SAMODEJNE POSODOBITVE. Potrjujete in soglašate, da PROGRAMSKA OPREMA lahko samodejno in občasno preveri različico PROGRAMSKE OPREME in/ali njenih komponent, ki jih uporabljate, in pridobi nadgradnje in/ali dodatke za PROGRAMSKO OPREMO in/ali njene komponente, ki bodo samodejno prenesene in/ali nameščene v delovno postajo, strojno opremo, PROGRAMSKO OPREMO in/ali druge računalnike ali naprave, v katerih se izvaja PROGRAMSKA OPREMA. Ta funkcija (a) po internetu vzpostavlja povezavo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev; (b) uporablja internetne protokole, ki v ustrezne sisteme pošiljajo standardne podatke o računalniku, na primer naslov internetnega protokola, vrsto operacijskega sistema, brskalnik ter ime in različico programske opreme, ki jo uporabljate, in jezikovno kodo naprave, v katero ste namestili programsko opremo in/ali njene komponente, in (c) samodejno prenese ter namesti ali od vas zahteva, da prenesete in/ali namestite trenutne posodobitve in/ali dodatke za prejšnjo različico PROGRAMSKE OPREME in/ali njenih komponent.  Soglašate s prenosom podatkov o vašem računalniku in samodejnim prenosom ter namestitvijo posodobitev in/ali dodatkov.  Vašo uporabo PROGRAMSKE OPREME in sorodne strojne opreme, vključno s temi nadgradnjami in/ali dodatki, ureja ta pogodba (ki jo katera koli Microsoftova pogodba, priložena nadgradnji in/ali dodatku, dopolni ali spremeni). V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. Funkcije lahko izklopite ali jih ne uporabljate. Dodatne informacije o teh funkcijah poiščite v http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Če uporabljate te funkcije, to pomeni, da se strinjate s prenosom teh podatkov. Microsoft ne uporablja podatkov za vaڑo identifikacijo ali vzpostavljanje stika z vami.  

PREKLIC. Ne da bi posegal v katere koli druge pravice, lahko Microsoft prekliče vaše pravice iz te pogodbe, če ne boste ravnali v skladu z njenimi pogoji in določili. V tem primeru morate uničiti vse izvode PROGRAMSKE OPREME in vse njene sestavne dele.

BLAGOVNE/STORITVENE ZNAMKE. Ta pogodba vam ne podeljuje nobenih pravic v zvezi s katero koli blagovno ali storitveno znamko družbe Microsoft ali njenih dobaviteljev.

PODPORNE STORITVE. Microsoft lahko zagotovi podporne storitve za PROGRAMSKO OPREMO in/ali strojno opremo (»podporne storitve«). Uporabo podpornih storitev urejajo Microsoftovi pravilniki in programi, ki so opisani v uporabniškem priročniku, »spletni« dokumentaciji in/ali drugem Microsoftovem gradivu. Vse dodatne kode PROGRAMSKE OPREME, ki jih pridobite kot del podpornih storitev, se štejejo kot del PROGRAMSKE OPREME, za njih pa veljajo pogoji te pogodbe, z izjemo omejenega jamstva, ki za podporne storitve ali to dodatno kodo ne velja. V povezavi s tehničnimi podatki, ki jih posredujete Microsoftu kot del podpornih storitev, lahko Microsoft uporabi te podatke za svoje poslovne namene, vključno za podporo izdelku in razvoj. Microsoft teh tehničnih podatkov ne bo uporabil na način, ki bi omogočal vašo identifikacijo.

PRIDRŽANJE PRAVIC. Microsoft si pridržuje vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v tej pogodbi.

AVTORSKE PRAVICE. Vse lastninske pravice in pravice intelektualne lastnine v PROGRAMSKI OPREMI in zanjo (vključno z – in brez omejitve na – vse slike, fotografije, animacije, videoposnetke, zvoke, glasbo, besedilo in »programčke«, ki so vključeni v PROGRAMSKO OPREMO), priloženo tiskano gradivo in vsi izvodi PROGRAMSKE OPREME so last Microsofta ali njegovih dobaviteljev. Vse lastninske pravice in pravice intelektualne lastnine v vsebini in zanjo, ki ni vključena v PROGRAMSKO OPREMO, vendar je do nje mogoče dostopati z uporabo PROGRAMSKE OPREME, pripadajo posameznim lastnikom vsebine, ki je lahko zaščitena z upoštevnimi zakoni o avtorskih pravicah ali drugimi zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Ta pogodba vam ne podeljuje nobenih pravic za uporabo take vsebine. Uporabo katerih koli spletnih storitev, do katerih je mogoče dostopati s PROGRAMSKO OPREMO, lahko urejajo ustrezni pogoji uporabe za take storitve. Če je v PROGRAMSKO OPREMO vključena dokumentacija, ki je na voljo le v elektronski obliki, lahko natisnete en izvod te elektronske dokumentacije. Tiskanega gradiva, ki je priloženo strojni opremi in PROGRAMSKI OPREMI, ne smete kopirati. Microsoft in njegovi dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki niso posebej podeljene v okviru te pogodbe.

OMEJITVE GLEDE IZVOZA. Soglašate, da za PROGRAMSKO OPREMO, licencirano v okviru te pogodbe, velja izvozna zakonodaja ZDA. Soglašate, da boste ravnali skladno z vso upoštevno mednarodno in državno zakonodajo, ki velja za to PROGRAMSKO OPREMO, vključno z izvoznimi predpisi ZDA in omejitvami glede končnih uporabnikov, končne uporabe ter ciljnih držav, ki jih je izdala vlada ZDA in druge države. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu www.microsoft.com/exporting/

SHRANJEVANJE/UPORABA V OMREŽJU. Kopijo PROGRAMSKE OPREME lahko shranite ali namestite v napravo za shranjevanje, npr. v omrežni strežnik, ki jo uporabljate le za izvajanje PROGRAMSKE OPREME v svojih drugih računalnikih v notranjem omrežju. Vendar pa morate prej pridobiti licenco za vsak posamezen računalnik, v katerem boste PROGRAMSKO OPREMO izvajali iz naprave za shranjevanje, in mu jo dodeliti, vsak tak računalnik pa mora uporabljati ustrezno strojno opremo v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO.

VARNOSTNA KOPIJA. Po namestitvi enega izvoda PROGRAMSKE OPREME v skladu s to pogodbo lahko izvirni nosilec podatkov, na katerem ste prejeli PROGRAMSKO OPREMO, obdržite izključno za varnostno kopiranje ali arhiviranje. Če za uporabo PROGRAMSKE OPREME v računalniku potrebujete izvirni nosilec podatkov, lahko izdelate eno kopijo PROGRAMSKE OPREME izključno za varnostno kopiranje ali arhiviranje. Na splošno sta nepooblaščena izdelava kopij PROGRAMSKE OPREME ali izogibanje kateri koli tehnologiji za zaščito pred kopiranjem, ki je uporabljena v PROGRAMSKI OPREMI, nezakonita; v omejenih primerih lahko veljajo izjeme, ki lahko veljajo za vas ali ne.

PRIPOMOČEK ZA VARNOSTNO KOPIRANJE. Če je v PROGRAMSKO OPREMO vključen Microsoftov pripomoček za varnostno kopiranje, lahko z njim izdelate eno varnostno kopijo. Po izdelavi ene varnostne kopije bo pripomoček za varnostno kopiranje trajno onemogočen. Če ni izrecno drugače navedeno v tej pogodbi, ne smete izdelovati kopij PROGRAMSKE OPREME ali tiskanega gradiva, ki je priloženo PROGRAMSKI OPREMI, za nobene druge namene.

IZBIRA JEZIKOVNE RAZLIČICE. Microsoft vam lahko ponudi, da sami izberete jezikovne različice enega ali več Microsoftovih izdelkov PROGRAMSKE OPREME, ki so licencirani v okviru te pogodbe. Če je PROGRAMSKA OPREMA na voljo v več jezikovnih različicah, imate licenco, da v svojem računalniku hkrati uporabljate samo eno od jezikovnih različic. Pri postopku namestitve PROGRAMSKE OPREME boste lahko izbrali jezikovno različico, ki jo želite namestiti v računalnik.

2. del: SPLOŠNA DOLOČILA

Za PROGRAMSKO OPREMO in strojno opremo veljajo spodnja določila.

ZAVRNITEV JAMSTEV.

Razen izrecnih jamstev, navedenih v razdelku »Omejeno jamstvo«, in katerih koli naznačenih jamstev, ki jih predpisuje upoštevna zakonodaja in jih ni mogoče zavrniti, SOGLAŠATE, DA SO PROGRAMSKA OPREMA, STROJNA OPREMA IN VSE PODPORNE STORITVE: (1) NA VOLJO V TAKI OBLIKI, KOT SO, IN Z VSEMI NAPAKAMI, TAKO DA SO ZADOVOLJIVA KAKOVOST, DELOVANJE, TOČNOST IN USPEH ODVISNI OD VAS, ter (2) da Microsoft in njegovi dobavitelji, lastniško povezana podjetja in posredniki/agenti NE DAJEJO NOBENIH JAMSTEV IN ZAVRAČAJO VSA DRUGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z – IN BREZ OMEJITVE NA: VSA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI ZA KATERI KOLI NAMEN, JAMSTVA O SISTEMSKI INTEGRACIJI ALI JAMSTVA, KI IZHAJAJO IZ TRGOVSKE UPORABE ALI TRGOVSKIH POSLOV, VSE OBVEZNOSTI STROKOVNE SKRBNOSTI ALI ODSOTNOSTI MALOMARNOSTI in VSE (MOREBITNE) NAZNAČENE ALI PODOBNE OBVEZNOSTI GLEDE PRENOSA, DOSEGLJIVOSTI, TOČNOSTI, FUNKCIONALNOSTI ALI ODSOTNOSTI VIRUSOV ALI ŠKODLJIVE KODE. Prav tako NI NOBENEGA JAMSTVA GLEDE OBSTOJA LASTNIŠTVA ALI NEMOTENEGA UŽIVANJA PROGRAMSKE OPREME, STROJNE OPREME ALI KATERIH KOLI PODPORNIH STORITEV ALI ZA NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN PODOBNO.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA NAKLJUČNO IN POSLEDIČNO ŠKODO TER NEKATERO DRUGO ŠKODO. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, MICROSOFT, NJEGOVA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA IN POSREDNIKI/AGENTI NISO ODGOVORNI ZA KATERO KOLI:

(i) POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO;

(ii) ŠKODO ALI IZGUBO, KI JE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANA Z IZGUBO DOBIČKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA, IZGUBO PODATKOV ALI ZASEBNOSTI ALI ZAUPNOSTI, KATERO KOLI NEZMOŽNOSTJO UPORABE STROJNE OPREME ALI PROGRAMSKE OPREME DELNO ALI V CELOTI, OSEBNO POŠKODBO ALI KATERIM KOLI NEIZPOLNJEVANJEM KAKRŠNIH KOLI OBVEZNOSTI (VKLJUČNO Z – IN BREZ OMEJITVE NA – PREPREČEVANJE MALOMARNOSTI, UKREPANJE V DOBRI VERI IN ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE SKRBNOSTI); ALI

(iii) POSREDNO, POSEBNO ALI DODATNO ŠKODO, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, STROJNE OPREME ALI PODPORNIH STORITEV ALI JE Z NJIMI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANA. NAVEDENO VELJA, ČEPRAV JE BIL MICROSOFT ALI KATERI KOLI DOBAVITELJ, LASTNIŠKO POVEZANO PODJETJE ALI POSREDNIK/AGENT OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKIH IZGUB ALI ŠKOD, IN TUDI V PRIMERU KRIVDE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI ODGOVORNOSTI ZA IZDELKE, LAŽNE PREDSTAVITVE ALI DRUGEGA RAZLOGA.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO. Vaše izključno pravno sredstvo za katero koli kršitev omejenega jamstva je določeno v razdelku »Omejeno jamstvo«. V PRIMERU VSEH DRUGIH KRŠITEV TE POGODBE S STRANI MICROSOFTA, NJEGOVIH DOBAVITELJEV, LASTNIŠKO POVEZANIH PODJETIJ ALI POSREDNIKOV/AGENTOV SOGLAŠATE, DA JE VAŠE IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU KATERE KOLI TAKE KRŠITVE IN KATEREGA KOLI DRUGEGA RAZLOGA ZA KAKRŠEN KOLI ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK, KI JE POVEZAN S 1. ALI 2. DELOM TE POGODBE ALI PROGRAMSKO OPREMO, STROJNO OPREMO ALI PODPORNIMI STORITVAMI, PO MICROSOFTOVI IZBIRI (1) popravilo ali zamenjava PROGRAMSKE OPREME, strojne opreme ali podpornih storitev delno ali v celoti (vključno z – in brez omejitve na – popravilo in zamenjavo elementov, ki niso Microsoftovi) ali (2) povračilo zneska, ki ste ga dejansko plačali za ustrezno PROGRAMSKO OPREMO, strojno opremo ali podporno storitev, ki je povzročila vašo škodo, znesek povračila pa ne sme presegati dejanske škode, ki ste jo utrpeli v razumnem zaupanju, ali (3) v povezavi s podporno storitvijo, katero koli manjše in drugačno pravno sredstvo ali omejitev, ki je vključena v pogodbo za te storitve. Soglašate, da izključitve odgovornosti za škodo v tej pogodbi in ta omejitev odgovornosti veljajo, tudi če katero koli pravno sredstvo ne izpolni svojega osnovnega namena. Te omejitve ne veljajo za morebitne odgovornosti, ki jih v skladu z upoštevno zakonodajo ni mogoče izključiti ali omejiti.

UPORABA PRAVA; IZKLJUČNO PRISTOJNO SODIŠČE. Če ste strojno opremo in/ali PROGRAMSKO OPREMO pridobili v Združenih državah Amerike, vse dele te pogodbe (vključno z omejenim jamstvom) urejajo zakoni zvezne države Washington, ZDA, na katerih vsi deli te pogodbe tudi temeljijo, vi pa nepreklicno soglašate z izključno krajevno pristojnostjo zveznih sodišč v okraju King v državi Washington, razen če za predmet spora ne obstaja nobena zvezna sodna oblast; v tem primeru soglašate z izključno pristojnostjo višjega sodišča v okraju King v državi Washington. Če ste strojno opremo pridobili v Kanadi, se za to pogodbo uporablja zakonodaja province Ontario, Kanada, razen če to izrecno prepoveduje lokalna zakonodaja, vsaka od pogodbenih strank pa nepreklicno soglaša s pristojnostjo sodišč v provinci Ontario in se nadalje strinja, da so za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojna sodišča v sodnem okrožju York v provinci Ontario. Če ste strojno opremo pridobili zunaj zgoraj navedenih držav, se za pogodbo lahko uporablja lokalna zakonodaja.

VPRAŠANJA. Če imate kakršna koli vprašanja o tej pogodbi ali se iz kakršnega koli drugega razloga želite obrniti na Microsoft, se obrnite na Microsoftovo podružnico v svoji državi (podatki za stik so priloženi strojni opremi) ali obiščite Microsoftovo spletno mesto www.microsoft.com.


3. del: OMEJENO JAMSTVO

A. JAMSTVA.

1. Izrecno jamstvo. Microsoft v skladu s pogoji in določili tega omejenega jamstva ter namesto katerega koli drugega (morebitnega) izrecnega jamstva jamči, da bosta PROGRAMSKA OPREMA in strojna oprema ob običajni uporabi in vzdrževanju na dan nakupa, kot je prikazan na vašem računu ali podobnem dokazilu o plačilu, in naslednjih i) 90 dni za PROGRAMSKO OPREMO ter ii) v spodaj navedenem časovnem obdobju za ustrezno strojno opremo (oboje v nadaljevanju »obdobje jamstva«) znatno skladni s priloženo Microsoftovo embalažo in dokumentacijo. V zvezi z okvarami, ki jih odkrijete po koncu obdobja jamstva, Microsoft ne daje nobenega jamstva ali pogoja.

Obdobje jamstva:

Pripomočki Xbox 360 za Windows in Microsoft LifeChat ZX-6000: devetdeset (90) dnevno jamstvo.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: eno (1) leto
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 in Wheel Mouse Optical: dve (2) leti
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer for Bluetooth in Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: pet (5) let
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove spletne kamere (razen kamere Microsoft Xbox Live Vision Camera): tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove namizne komplete tipkovnic in mišk: tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove tipkovnice: tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove miške: tri (3) leta

To omejeno jamstvo ne zajema subjektivnih ali estetskih vidikov strojne opreme ali PROGRAMSKE OPREME, Microsoft pa zanje ne daje nobenega jamstva. Zgoraj navedeno izrecno jamstvo je edino izrecno jamstvo, ki vam ga daje Microsoft namesto vseh drugih izrecnih ali naznačenih jamstev in pogojev (razen katerih koli morebitnih jamstev, ki jih ni mogoče zavrniti), vključno s katerimi koli jamstvi na embalaži ali v dokumentaciji. Nobene ustne ali pisne informacije ali predlogi Microsofta, njegovih posrednikov/agentov, lastniško povezanih podjetij ali dobaviteljev oziroma njegovih ali njihovih zaposlenih niso jamstvo ali pogoj oziroma ne povečujejo obsega tega omejenega jamstva. Za to omejeno jamstvo velja določilo »Uporaba prava; izključno pristojno sodišče« iz 2. dela pogodbe, ki je vključeno v ta del s sklicem.

2. Omejitev trajanja naznačenih jamstev. Kot potrošnik imate lahko v skladu z zakonodajo nekaterih pristojnosti naznačeno jamstvo in/ali pogoj, ki sta s tem omejena na trajanje obdobja jamstva. Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo omejitev glede trajanja naznačenega jamstva ali pogoja, zato zgornja omejitev morda za vas ne velja.

B. IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO. Če med obdobjem jamstva PROGRAMSKO OPREMO in strojno opremo skupaj z izvodom vašega potrdila ali drugim veljavnim dokazilom o plačilu vrnete na mesto, kjer ste ju pridobili (ali Microsoftu, če vam na tem mestu ne omogočijo vračila), bo Microsoft v skladu z upoštevno zakonodajo in spodaj navedenim po svoji izbiri in kot vaše izključno pravno sredstvo v primeru kršitve tega omejenega jamstva in katerih koli naznačenih jamstev:

popravil ali zamenjal poškodovano PROGRAMSKO OPREMO ali strojno opremo delno ali v celoti ali

plačal odškodnino za škodo, ki ste jo utrpeli v razumnem zaupanju, a največ do (morebitnega) zneska, ki ste ga plačali za PROGRAMSKO OPREMO in/ali strojno opremo, zmanjšano za razumno amortizacijo na podlagi dejanske uporabe.

Za zgornje pravno sredstvo velja naslednje:

Popravljena ali zamenjana PROGRAMSKA OPREMA ali strojna oprema bo nova, obnovljena ali rabljena s primerljivimi funkcijami in delovanjem kot prvotna strojna oprema (ali PROGRAMSKA OPREMA) ter lahko vključuje elemente drugih izdelovalcev.

Za vso PROGRAMSKO OPREMO ali strojno opremo, popravljeno ali zamenjano v skladu s tem omejenim jamstvom, velja jamstvo za preostali čas prvotnega obdobja jamstva ali 30 dni od datuma, ko je izdelek poslan nazaj na vaš naslov, kar koli je daljše. Če je nadgradnja za PROGRAMSKO OPREMO dostavljena z novim omejenim jamstvom, potem pogoji novega omejenega jamstva veljajo za nadgrajeno PROGRAMSKO OPREMO, vendar ne za prvotno strojno opremo.

Če zakonodaja v vaši pristojnosti ne določa drugače, so stroški, povezani s prevozom (in pakiranjem) zaradi servisiranja v obdobju jamstva, vaš strošek.

Microsoft ne daje nobenih jamstev v zvezi s katerimi koli drugimi storitvami, ki jih zagotavlja v okviru tega omejenega jamstva, in zavrača vse (morebitne) dolžnosti strokovne skrbnosti ali odsotnosti malomarnosti v povezavi s takšnimi storitvami.

C. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA DRUGE ŠKODE. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, MICROSOFT, NJEGOVA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA IN POSREDNIKI/AGENTI NISO ODGOVORNI ZA KATERO KOLI:

(i) POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO;

(ii) ŠKODO ALI IZGUBO, KI JE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANA Z IZGUBO DOBIČKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA, IZGUBO PODATKOV ALI ZASEBNOSTI ALI ZAUPNOSTI, KATERO KOLI NEZMOŽNOSTJO UPORABE STROJNE OPREME ALI PROGRAMSKE OPREME DELNO ALI V CELOTI, OSEBNO POŠKODBO ALI KATERIM KOLI NEIZPOLNJEVANJEM KAKRŠNIH KOLI OBVEZNOSTI (VKLJUČNO Z – IN BREZ OMEJITVE NA – PREPREČEVANJE MALOMARNOSTI, UKREPANJE V DOBRI VERI IN ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE SKRBNOSTI); ALI

(iii) POSREDNO, POSEBNO ALI DODATNO ŠKODO, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME ALI STROJNE OPREME ALI JE Z NJIMA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANA. NAVEDENO VELJA, ČEPRAV JE BIL MICROSOFT ALI KATERI KOLI DOBAVITELJ, LASTNIŠKO POVEZANO PODJETJE ALI POSREDNIK/AGENT OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKIH IZGUB ALI ŠKOD, IN TUDI V PRIMERU KRIVDE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI ODGOVORNOSTI ZA IZDELKE, LAŽNE PREDSTAVITVE ALI DRUGEGA RAZLOGA.

Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato za vas zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda ne veljajo.

D. IZKLJUČITVE IZ JAMSTVA. To omejeno jamstvo ne velja in Microsoft v skladu s tem omejenim jamstvom ne prevzema nobene odgovornosti, če PROGRAMSKO OPREMO ali strojno opremo:

– uporabljate v komercialne namene (vključno z zakupom ali najemom) ali namene, ki so zunaj obsega licence za PROGRAMSKO OPREMO;

– spreminjate ali nedovoljeno posegate vanjo;

– poškoduje višja sila ali električni udar oziroma se poškoduje zaradi napačne uporabe, zlorabe, malomarnosti, nesreče, obrabe, napačnega ravnanja, uporabe za napačen namen ali drugih razlogov, ki niso povezani z okvarami v strojni opremi ali PROGRAMSKI OPREMI;

– poškodujejo programi, podatki, virusi ali datoteke ali se poškoduje med pošiljanjem ali prenosom;

– ne uporabljate v skladu s priloženo dokumentacijo in navodili za uporabo ali

– popravlja, spreminja ali prilagaja kdo drug kot Microsoftov pooblaščeni servisni center in nepooblaščeni center povzroči katero koli okvaro ali škodo ali prispeva k njenemu nastanku.

To omejeno jamstvo ne vključuje nobenih jamstev glede zakonskih pravic ali zmožnosti, kot so jamstvo glede lastnine, nemotenega uživanja ali odsotnosti kršitev pravic intelektualne lastnine.

E. REGISTRACIJA. To omejeno jamstvo velja le, če registrirate nakup PROGRAMSKE OPREME in strojne opreme.

F. UPRAVIČENEC. Do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, lahko omejeno jamstvo uveljavljate samo vi, prvi licencirani uporabnik PROGRAMSKE OPREME ali kupec strojne opreme, nobena tretja oseba pa ni upravičena do uveljavljanja omejenega jamstva. Če zakonodaja ne določa drugače, to jamstvo ni namenjeno nikomur drugemu in ne velja za nikogar drugega, vključno s katero koli osebo, ki ji prenesete izdelke, kot je dovoljeno v pogodbi.

G. DODATNE INFORMACIJE. V skladu s tem omejenim jamstvom je garant Microsoft. Če želite navodila za uveljavljanje tega omejenega jamstva, se obrnite na Microsoftovo podružnico v svoji državi ali pišite na naslov Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA, ali obiščite Microsoftovo spletno mesto http://www.microsoft.com.

Pri tem morate tudi:

1. Predložiti dokazilo o plačilu v obliki poštenega in datiranega potrdila ali računa (ali njegovo kopijo), ki dokazuje, da ste upravičenec tega omejenega jamstva in da svoje pravno sredstvo uveljavljate v obdobju jamstva.

2. Upoštevati Microsoftova navodila za pošiljanje in druga navodila, če se izkaže, da je treba vašo strojno opremo ali PROGRAMSKO OPREMO vrniti delno ali v celoti. Če želite uveljavljati omejeno jamstvo, morate izdelek v originalni embalaži ali embalaži, ki zagotavlja enako raven zaščite, odnesti ali dostaviti na mesto, ki ga določi Microsoft. Če zakonodaja v vaši pristojnosti ne določa drugače, so stroški, povezani s prevozom (in pakiranjem) zaradi servisiranja v obdobju jamstva, vaš strošek.

3. Izbrisati ali odstraniti vse zasebne ali zaupne datoteke ali podatke, preden izdelek pošljete Microsoftu.

Če ne upoštevate zgornjih navodil, lahko pride do zamud ali razveljavitve vašega jamstva ali lahko utrpite dodatne stroške.

To omejeno jamstvo vam podeljuje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo glede na pristojnost. Če taka zakonodaja prepoveduje kateri koli pogoj tega omejenega jamstva, postane ta pogoj ničen in neveljaven, preostanek omejenega jamstva pa ostane v polni veljavi in je izvršljiv, če razporeditev tveganj ni znatno kršena.


