LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FÖR ANVÄNDNING MED MICROSOFT®-MASKINVARUENHETER

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT: Läs noga och se till att Du förstår alla rättigheter och begränsningar som beskrivs i detta licensavtal (”Licensavtalet”). Licensavtalet har tre (3) delar: 1) Licens och villkor för programvaran; 2) Allmänna villkor för både licens och villkor för PROGRAMVARAN och för Maskinvaruenheten; och 3) en Begränsad garanti för PROGRAMVARAN och Maskinvaruenheten.

Licensavtalet är en juridisk överenskommelse mellan Dig (antingen som en fysisk eller enskild juridisk person, kallad ”Du” eller ”Dig” i detta Licensavtal) och Microsoft Corporation. Den mus, det tangentbord, webbkameraprodukt, headset-produkt eller den fingeravtrycksläsare från Microsoft som avtalet gäller för kallas ”Maskinvaruenheten” i detta Licensavtal. ”PROGRAMVARA” syftar på den programvara från Microsoft som är avsedd att användas med Maskinvaruenheten i fråga, samt alla tillhörande media (inklusive kopior), allt tryckt material och all onlinedokumentation eller elektronisk dokumentation, auktoriserade uppgraderingar eller kompletteringar för programvaran från Microsoft. Licensavtalet ger Dig ENDAST licensrättigheter om PROGRAMVARAN är äkta Microsoft-PROGRAMVARA.

ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN INNEBÄR INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN ATT DU SAMTYCKER TILL ATT VISS STANDARDDATORINFORMATION ÖVERFÖRS VIA INTERNET OCH TILL AUTOMATISK NEDLADDNING OCH INSTALLATION AV UPPDATERINGAR PÅ DIN DATOR.

Gå igenom och spara Licensavtalet: Oavsett om Du hämtade PROGRAMVARAN från en auktoriserad webbplats eller om Du fick den med Maskinvaruenheten, kan inte PROGRAMVARAN installeras på datorn förrän Du har godkänt Licensavtalet (se nedan om hur Du kan få pengarna tillbaka om Du inte godkänner avtalet). Du får skriva ut Licensavtalet eller läsa den kopia som finns i avsnittet med juridisk information i Användarhandboken i PROGRAMVARAN. OBS! De villkor som anges på ett tryckt licensavtal eller ett licensavtal som Du beställt gäller före varje med PROGRAMVARAN följande villkor som visas på skärmen.

Ditt avtal. GENOM ATT KLICKA PÅ ELLER MARKERA ALTERNATIVET ”ACCEPTERA”, GENOM ATT ANVÄNDA MASKINVARUENHETEN ELLER GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÅTAR DU DIG ATT VARA BUNDEN AV LICENSAVTALET. När Du klickar på ”Acceptera” motsvarar det Din underskrift och innebär att Du godkänner hela Licensavtalet. Om Du inte vill acceptera villkoren gör Du inget av ovanstående och returnerar både Maskinvaruenheten och PROGRAMVARAN till inköpsstället för att få pengarna tillbaka. Om Du inte kan få pengarna tillbaka kontaktar Du det Microsoft-dotterbolag som verkar i Ditt land eller skriver till: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Du kan också besöka Microsoft på Internet på http://www.microsoft.com.


Del 1: LICENS och VILLKOR för PROGRAMVARAN

PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslig lagstiftning och internationella upphovsrättliga överenskommelser samt av annan immaterialrättslig lagstiftning och internationella överenskommelser. PROGRAMVARAN säljs inte, den licensieras.

ALLMÄNNA LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARAN. Licensavtalet ger Dig följande rättigheter:

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. Förutom vad som uttryckligen anges i detta Licensavtal har Du endast rätt att installera, använda, få tillgång till, visa, köra eller på annat sätt begagna Dig av (”Köra”) ett (1) exemplar av PROGRAMVARAN på en enda dator, till exempel en arbetsstation, terminal eller annan digital elektronisk enhet (”Arbetsstationsdator”) för användning med tillhörande Maskinvaruenhet.

INGEN SAMTIDIG ANVÄNDNING. PROGRAMVARAN får inte installeras, utnyttjas, visas, köras, delas eller användas samtidigt på eller från olika Datorer.

INKLUDERADE MICROSOFT-PROGRAM. PROGRAMVARAN innehåller andra Microsoft-program. Licensvillkoren som medföljer dessa program gäller för Ditt bruk av dessa.

UPPGRADERINGAR FÖR OPERATIVSYSTEM. PROGRAMVARAN kan innehålla programuppdateringar för operativsystemkomponenter som krävs för att PROGRAMVARAN ska fungera. Sådana programuppdateringar för operativsystemet licensieras till Dig enligt licensvillkoren som gäller för operativsystemet eller ett separat licensavtal för slutanvändare som medföljer uppgraderingarna. Detta Licensavtal gäller inte för sådana uppgraderingar.

FLERA MASKINVARUENHETER. Om Du köpte ett paket med flera Maskinvaruenheter får Du göra en (1) kopia av PROGRAMVARAN för varje Maskinvaruenhet Du köpte i paketet och Du får använda varje kopia på det sätt som anges häri.

BEGRÄNSNINGAR FÖR REVERSE ENGINEERING, DEKOMPILERING OCH ISÄRTAGANDE. Du har inte, förutom vad som är uttryckligen tillåtet enligt lag, rätt att utföra reverse engineering, dekompilera eller på annat sätt utnyttja PROGRAMVARAN.

UTHYRNING. Du har inte rätt att hyra ut, leasa eller låna ut PROGRAMVARAN.

EJ FRISTÅENDE. PROGRAMVARAN licensieras endast för användning med Maskinvaruenheten som en enda integrerad enhet i enlighet med detta Licensavtal. PROGRAMVARAN får endast användas med Maskinvaruenheten, inte med andra enheter. PROGRAMVARAN får inte överföras fristående från Maskinvaruenheten.

ÖVERLÅTELSE AV PROGRAMVARA. Du har rätt att permanent överlåta alla Dina rättigheter enligt detta Licensavtal, förutsatt att Du inte behåller några kopior av PROGRAMVARAN, att Du överlåter PROGRAMVARAN i sin helhet (inklusive alla komponenter, tillhörande media och tryckt material, eventuella uppgraderingar, detta Licensavtal och i förekommande fall Äkthetsbeviset), tillsammans med Maskinvaruenheten, samt att mottagaren accepterar villkoren i detta Licensavtal. Om PROGRAMVARUDELEN är en uppgradering måste en överlåtelse omfatta samtliga föregående versioner av PROGRAMVARAN.

PROGRAMVARA EJ FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING. Om PROGRAMVARAN är märkt med ”Ej för återförsäljning” eller ”NFR”, har Du inte rätt att vidareförsälja eller på annat sätt överlåta PROGRAMVARAN mot någon form av ersättning, oavsett vad som anges i övrigt i detta Licensavtal.

AUTOMATISKA UPPDATERINGAR. Du accepterar att PROGRAMVARAN automatiskt och regelbundet kan kontrollera den version av PROGRAMVARAN som Du använder och/eller dess komponenter och även hämta uppgraderingar och/eller tillägg till PROGRAMVARAN och/eller dess komponenter som hämtas och/eller installeras automatiskt till den Arbetsplatsdator, Maskinvaruenhet, PROGRAMVARA och/eller alla andra datorer eller enheter som arbetar med PROGRAMVARAN. Denna funktion kommer att (a) ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem via Internet (b) använda Internetprotokoll för överföring av standarddatorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på PROGRAMVARAN och/eller dess komponenter som du använder och språkkoden för den enhet på vilken du installerade PROGRAMVARAN och /eller dess komponenter och (c) automatiskt ladda ned och/eller installera, eller uppmana dig att ladda ned och/eller installera aktuella uppdateringar och/eller tillägg till en tidigare version av PROGRAMVARAN och/eller dess komponenter. Du samtycker till överföringen av datorinformationen och den automatiska nedladdningen och installationen av uppdateringar eller tillägg. Din användning av PROGRAMVARAN och den tillhörande Maskinvaruenheten inklusive uppgradering och/eller kompletteringar ska regleras av detta Licensavtal (med tillägg eller ändringar från andra eventuella Licensavtal från Microsoft som medföljer uppgraderingen och/eller tillägget). I vissa fall erhåller du inget separat meddelande om anslutningen. Du kan stänga av funktionerna eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Genom att använda dessa funktioner accepterar du att Microsoft överför denna information. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.

UPPSÄGNING. Utan att inskränka Microsofts andra rättigheter har Microsoft rätt att säga upp detta licensavtal om Du bryter mot något av villkoren i det. I sådant fall måste Du förstöra samtliga exemplar av PROGRAMVARAN och samtliga dess komponenter.

VARUMÄRKEN. Detta Licensavtal ger Dig inga rättigheter till något varumärke som tillhör Microsoft eller Microsofts leverantörer.

SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft kan tillhandahålla supporttjänster relaterade till PROGRAMVARAN och/eller Maskinvaruenheten (”Supporttjänster”). Användning av Supporttjänster regleras av de Microsoft-policies och program som beskrivits i användarhandboken, i onlinedokumentation och/eller i övrigt material tillhandahållet av Microsoft. All kompletterande programkod som Du erhållit som en del av Supporttjänsterna ska anses utgöra en del av PROGRAMVARAN och omfattas av villkoren i detta Licensavtal, förutom att den Begränsade garantin inte gäller för Supporttjänsterna eller den kompletterande koden. Vad beträffar teknisk information som Du tillhandahåller Microsoft som en del av Supporttjänsterna, har Microsoft rätt att använda sådan information för sina affärssyften, inklusive för produktsupport och utveckling. Microsoft kommer inte att använda sådan teknisk information på något sätt som avslöjar Din identitet.

FÖRBEHÅLL AV RÄTTIGHETER. Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Dig i detta Licensavtal.

UPPHOVSRÄTT. Äganderätten och alla immateriella rättigheter till och i PROGRAMVARAN (inklusive, men utan begränsning till eventuella bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och ”applets” som ingår i PROGRAMVARAN), det medföljande tryckta materialet och eventuella exemplar av PROGRAMVARAN, tillkommer Microsoft eller dess leverantörer. Äganderätten och alla immateriella rättigheter till och i innehållet som inte ingår i PROGRAMVARAN, men som kan nås genom användning av PROGRAMVARAN, tillhör respektive innehållsägare och skyddas av tillämplig upphovsrätt eller andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Det här Licensavtalet ger inte Dig några rättigheter att använda sådant innehåll. Användning av onlinetjänster som kan nås via PROGRAMVARAN kan regleras av villkor för användning av respektive tjänst. Om PROGRAMVARAN innehåller dokumentation i elektronisk form, har Du rätt att skriva ut en kopia av denna. Du har inte rätt att kopiera det skriftliga material som medföljer Maskinvaruenheten och PROGRAMVARAN. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Licensavtal är förbehållna av Microsoft och dess leverantörer.

EXPORTRESTRIKTIONER. Du är införstådd med att amerikansk exportlagstiftning gäller för PROGRAMVARAN som detta Licensavtal gäller. Du godtar också att följa all tillämplig internationell och nationell lagstiftning som gäller för PROGRAMVARAN, inklusive amerikanska exportregler samt andra begränsningar för slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdas av amerikanska och andra myndigheter. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting/.

LAGRING/NÄTVERKSANVÄNDNING. Du har även rätt att lagra eller installera ett exemplar av PROGRAMVARAN på en lagringsanordning, såsom en nätverksserver som endast används för att Köra PROGRAMVARAN på Dina andra Datorer över ett internt nätverk. Du måste dock förvärva och tilldela en licens för varje separat Dator på vilken PROGRAMVARAN Körs från lagringsanordningen, och varje sådan Dator måste använda den tillhörande Maskinvaruprodukten tillsammans med PROGRAMVARAN.

SÄKERHETSKOPIA. När en kopia av PROGRAMVARAN har installerats i enlighet med detta Licensavtal har Du rätt att behålla det ursprungliga mediet på vilket PROGRAMVARAN tillhandahölls av Microsoft endast för säkerhetskopiering eller arkivering. Om det ursprungliga mediet krävs för att använda PROGRAMVARAN på Enheten, har Du rätt att framställa en enda kopia av PROGRAMVARAN för säkerhetskopiering eller arkivering. Det är i allmänhet olagligt att göra obehöriga kopior av PROGRAMVARAN eller att kringgå någon teknisk åtgärd för kopieringsskydd som kan finnas i PROGRAMVARAN. Det kan finnas undantag som kan gälla Dig.

FUNKTION FÖR SÄKERHETSKOPIERING. Om PROGRAMVARAN innefattar en Microsoft-funktion för säkerhetskopiering får Du använda funktionen för att skapa en enda säkerhetskopia, och efter att denna enda kopia har skapats inaktiveras funktionen permanent. Du har inte rätt att på annat sätt göra kopior av PROGRAMVARAN, inklusive det tryckta materialet som hör till PROGRAMVARAN, om inget annat uttryckligen anges i Licensavtalet.

VAL AV SPRÅKVERSION. Microsoft kan ha valt att tillhandahålla ett urval av språkversioner för en eller flera av PROGRAMVARORNA från Microsoft som licensierats enligt detta Licensavtal. Om PROGRAMVARAN finns i mer än en språkversion har Du endast rätt att använda en av språkversionerna på Datorn i taget. Som en del av installationsprocessen för PROGRAMVARAN får Du möjlighet att välja en (1) språkversion för installering i Datorn.

Del 2: ALLMÄNNA VILLKOR

Följande villkor gäller för PROGRAMVARAN och för Maskinvaruenheten.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR

Förutom de uttryckliga garantier som uppges i den Begränsade garantin och förutom garantier som inte kan avtalas bort, GODKÄNNER DU ATT PROGRAMVARAN, MASKINVARUENHETEN OCH ALLA SUPPORTTJÄNSTER: (1) LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH ATT DU BÄR HELA RISKEN FÖR KVALITET, PRESTANDA, KORREKTHET OCH PRESTATION; och (2) att Microsoft och dess leverantörer, dotterbolag och återförsäljare INTE LÄMNAR SAMT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER OAVSETT SLAG, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL: ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE ELLER FÖR SYSTEMINTEGRERING, ELLER GARANTIER SOM UPPSTÅTT GENOM HANDELSPRAXIS ELLER FÖRHANDLING, ALLT ANSVAR FÖR FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE ELLER FRÅNVARO AV FÖRSUMLIGHET och; ALLA EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LIKNANDE SKYLDIGHETER AVSEENDE ÖVERFÖRING, TILLGÄNGLIGHET, KORREKTHET, FUNKTIONALITET ELLER FRÅNVARO AV VIRUS ELLER SKADLIG KOD. Dessutom LÄMNAS INGEN GARANTI ANGÅENDE ÄGANDERÄTT ELLER FRÅNVARO AV STÖRNING AV DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, MASKINVARUPRODUKTEN, EVENTUELLA SUPPORTTJÄNSTER ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER ELLER LIKNANDE.

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH VISSA ANDRA SKADOR. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKA INTE MICROSOFT, DESS LEVERANTÖRER, DOTTERBOLAG ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE VARA ANSVARIGA FÖR:

(i) FÖLJDSKADOR;

(ii) SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SOM HELST SLAG TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV DATA ELLER SEKRETESS ELLER KONFIDENTIALITET, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA HELA ELLER DELAR AV MASKINVARUENHETEN ELLER PROGRAMVARAN, PERSONSKADOR ELLER UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA NÅGON FÖRPLIKTELSE (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL FÖRSUMMELSE, GOD TRO ELLER FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE); ELLER 

(iii) INDIREKTA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I RELATION TILL PROGRAMVARAN, MASKINVARUENHETEN ELLER SUPPORTTJÄNSTERNA. OVANSTÅENDE GÄLLER ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON LEVERANTÖR, NÅGOT DOTTERBOLAG ELLER NÅGON ÅTERFÖRSÄLJARE HAR MEDDELATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ; OCH ÄVEN OM FEL, HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR, ORIKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER ANNAT SKÄL FÖRELIGGER.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH PÅFÖLJD. Din enda rätt till påföljd för brott mot den Begränsade garantin anges i den Begränsade garantin. FÖR ALLA ANDRA BROTT MOT DETTA LICENSAVTAL AV MICROSOFT, DESS LEVERANTÖRER, DOTTERBOLAG ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, ACCEPTERAR DU ATT DIN ENDA PÅFÖLJD FÖR SÅDANT BROTT ELLER NÅGON ANNAN OMSTÄNDIGHET I RELATION TILL DEL 1 ELLER 2 AV DETTA LICENSAVTAL ELLER TILL PROGRAMVARAN, MASKINVARUENHETEN ELLER SUPPORTTJÄNSTERNA SKA VARA, ENLIGT MICROSOFTS BESLUT, (1) reparation eller ersättning av hela eller delar av PROGRAMVARAN, Maskinvaruenheten eller Supporttjänsterna (inklusive men utan begränsning till reparation eller ersättning med komponenter från andra tillverkare); eller (2) återbetalning av det belopp Du betalat för PROGRAMVARAN, Maskinvaruenheten eller Supporttjänsterna som orsakat Din skada, beloppet ska inte överskrida de faktiska skador Du ådragit Dig med anledning av rimlig tillit till PROGRAMVARAN, Maskinvaruenheten eller Supporttjänsterna, eller (3) med avseende på Supporttjänsterna, någon mindre och annan kompensation eller begränsning i avtalet som gäller för dessa tjänster. Du accepterar att undantaget från skador i detta Licensavtal och denna friskrivning från allt garantiansvar skall gälla även om påföljden inte uppfyller dess grundläggande syfte. Begränsningarna gäller inte ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas i enlighet med gällande lag.

GÄLLANDE LAG; EXKLUSIVT FORUM. Förutom vad som följer av tvingande lokal lagstiftning ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar gälla för detta Licensavtal.

FRÅGOR. Om Du har frågor angående detta avtal, eller om Du av någon annan anledning vill kontakta Microsoft, kan Du använda informationen som medföljer Maskinvaruenheten för att kontakta det Microsoft-dotterbolag som verkar i Ditt land eller besöka Microsofts webbplats på www.microsoft.com.


Del 3: BEGRÄNSAD GARANTI

A. GARANTIER.

1. Uttrycklig garanti. Enligt villkoren i denna Begränsade garanti och i stället för andra (om några) uttryckliga garantier garanterar Microsoft att PROGRAMVARAN och Maskinvaruenheten vid normal användning och service på det inköpsdatum som anges på Ditt kvitto eller motsvarande betalningsbevis och under följande i) 90 dagar för PROGRAMVARAN och ii) period som anges nedan för aktuell Maskinvaruenhet (benämns "Garantitiden") i allt väsentligt kommer att motsvara den medföljande förpackningen och dokumentationen från Microsoft. Eventuella defekter som upptäcks efter Garantitiden omfattas inte av någon garanti.

Garantitid.

Xbox 360-tillbehör för Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: Nittio (90) dagars garanti.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX 1000: Ett (1) år.
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700;LifeCam VX -800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 2000; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500;  Wheel Mouse Optical: Två (2) år
IntelliMouse® Optical;  Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer för Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer med Fingerprint Reader: Fem (5) år
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft Life Chat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: Tre (3) år
För alla övriga webbkameror från Microsoft (exklusive Microsoft Xbox Live Vision Camera): Tre (3) år
För alla övriga tangentbords- och muspaket från Microsoft : Tre (3) år
För alla andra tangentbordsenheter från Microsoft: Tre (3) år
För alla andra musenheter från Microsoft: Tre (3) år

Den Begränsade garantin täcker inte, och ingen garanti av något slag lämnas för, eventuella subjektiva eller estetiska aspekter av Maskinvaruenheten eller PROGRAMVARAN. Den uttryckliga garantin enligt ovan är den enda uttryckliga garanti Du får och den ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier (förutom eventuella underförstådda garantier som inte kan avtalas bort), inklusive garantier givna i annan dokumentation eller på andra förpackningar. Ingen information och inga förslag (muntliga eller skriftliga) från Microsoft, dess återförsäljare, dotterbolag eller leverantörer eller deras anställda eller återförsäljare skall utgöra en garanti eller utvidga den Begränsade garantins omfattning. Villkoret "Gällande lag; exklusivt forum" i del 2 i Licensavtalet gäller för den Begränsade garantin och införlivas häri genom hänvisning.

2. Begränsning av underförstådda garantiers giltighetstid. Om Du är konsument kan också en underförstådd garanti och/eller villkor som inte kan avtalas bort tillkomma Dig enligt lag i vissa jurisdiktioner, som härmed begränsas till giltighetstiden för Garantitiden. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier eller villkor begränsas. I sådana fall gäller inte föregående begränsning Dig.

B. ENDA RÄTT TILL PÅFÖLJD. I överensstämmelse med tillämplig lag och följande, och förutsatt att Du returnerar PROGRAMVARAN och Maskinvaran till Ditt inköpsställe (eller till Microsoft om inköpsstället inte tar emot Din retur) med en kopia av Ditt kvitto eller något annat giltigt betalningsbevis under Garantitiden, kommer Microsoft, efter eget val och som Din enda rätt till påföljd för brott mot den Begränsade garantin och eventuella underförstådda garantier som inte kan avtalas bort, att

reparera eller ersätta hela eller delar av den defekta PROGRAMVARAN eller den defekta Maskinvaruenheten eller

ersätta Dig för de skador Du vållats med anledning av rimlig tillit, men endast upp till det belopp Du betalade (om något) för PROGRAMVARAN och/eller Maskinvaruenheten minus rimlig värdeminskning beroende på faktisk användning.

För kompensation enligt ovan gäller följande:

Varje reparerad eller ersatt PROGRAMVARA eller Maskinvaruenhet kommer att vara ny eller lagad eller i användbart skick och ha jämförlig funktion och jämförliga prestanda med den ursprungliga Maskinvaruenheten (eller PROGRAMVARAN) och kan inkludera komponenter från tredje part.

För PROGRAMVARA eller Maskinvaruenhet som reparerats eller ersatts under denna Begränsade garanti gäller den ursprungliga Garantitiden, dock minst 30 dagar från det datum då komponenten skickades tillbaka till Dig. Om en uppgradering av PROGRAMVARAN levereras med en ny begränsad garanti gäller villkoren för den nya begränsade garantin bara för den uppgraderade PROGRAMVARAN, inte för den ursprungliga Maskinvaruenheten.

Med undantag av vad som följer av tillämplig lag i Din jurisdiktion är Du skyldig att betala alla transportkostnader (inklusive förpackningskostnader) för garantiservice.

Microsoft lämnar inga garantier för eventuella andra tjänster som levereras enligt denna Begränsade garanti och friskriver sig från alla (eventuella) skyldigheter för fackmannamässigt utförande och frånvaro av skador orsakade av vårdslöshet avseende sådana tjänster.

C. UNDANTAG FÖR ANDRA SKADOR. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR INTE MICROSOFT, DESS LEVERANTÖRER, KONCERNBOLAG ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NÅGRA

(i) FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR

(ii) SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SOM HELST SLAG TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST, DRIFTSAVBROTT, FÖRLUST AV DATA, PERSONUPPGIFTER ELLER KONFIDENTIELL INFORMATION, SVÅRIGHET ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA HELA ELLER DELAR AV MASKINVARUENHETEN ELLER PROGRAMVARAN, PERSONSKADOR ELLER BRISTANDE UPPFYLLELSE AV FÖRPLIKTELSE (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET, GOD TRO ELLER FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE) ELLER

(iii) INDIREKTA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER MASKINVARUENHETEN. OVANSTÅENDE GÄLLER ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON LEVERANTÖR, NÅGOT KONCERNBOLAG ELLER NÅGON ÅTERFÖRSÄLJARE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN I HÄNDELSE AV FEL, HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR, ORIKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER ANNAT ORSAK.

Eftersom lagstiftning i vissa jurisdiktioner inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, är det inte säkert att ovanstående begränsning gäller för Dig.

D. UNDANTAG FRÅN GARANTINS OMFATTNING. Denna Begränsade garanti gäller inte, och Microsoft har inget ansvar enligt denna Begränsade garanti, om PROGRAMVARAN eller Maskinvaran

- används i kommersiellt syfte (inklusive uthyrning eller leasing) eller för syften som inte omfattas av licensen för PROGRAMVARAN

- modifieras eller ändras

- skadas av force majeure, överspänning, felanvändning, missbruk, vårdslöshet, olycka, slitage, felhantering, felaktig tillämpning eller andra orsaker som inte är relaterade till defekter i Maskinvaruenheten eller PROGRAMVARAN

- skadas av program, data, virus eller filer eller under leverans eller överföring

- inte används enligt den medföljande dokumentationen och användningsinstruktionerna

- repareras, modifieras eller ändras av någon annan än en av Microsoft auktoriserad reparatör och den icke auktoriserade reparatören orsakar eller bidrar till defekt eller skada.

Den Begränsade garantin innefattar ingen garanti avseende juridiska rättigheter eller egenskaper, som garanti avseende äganderätt, kundens skyddade besittningsrätt eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

E. REGISTRERING. Du behöver inte registrera Ditt köp av PROGRAMVARAN eller Maskinvaruenheten för att den Begränsade garantin skall gälla.

F. FÖRMÅNSTAGARE. Med undantag av vad som följer tillämplig lag gäller denna Begränsade garanti bara Dig, den första licensierade användaren av PROGRAMVARAN eller Maskinvaruenhetens köpare, och den Begränsade garantin gäller inga andra förmånstagare. Med undantag av vad som följer av tillämplig lag är den Begränsade garantin inte avsedd för och gäller inte för någon annan, inklusive någon som Du har gjort en överföring till enligt Licensavtalet.

G. YTTERLIGARE INFORMATION. Microsoft är garantigivare under denna Begränsade garanti. Om Du vill ha instruktioner om hur Du utverkar Dina rättigheter enligt den Begränsade garantin, kontaktar Du antingen Microsofts dotterbolag i Ditt land eller skriver till Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, eller går till Microsofts webbplats http://www.microsoft.com.

Du måste även

1. skicka betalningsbevis i form av ett giltigt daterat kvitto eller en faktura (eller en kopia) som visar att Du är förmånstagare för den Begränsade garantin och att Din begäran om kompensation görs inom Garantitiden

2. följa Microsofts instruktioner om frakt och annat om Microsoft beslutar att hela eller delar av Maskinvaruprodukten eller PROGRAMVARAN behöver returneras. För att den begränsade garantin skall kunna göras gällande skall Du lämna eller skicka komponenten i dess originalförpackning eller en förpackning som ger likvärdigt skydd till en plats som anges av Microsoft. Med undantag av vad som följer av tillämplig lag i Din jurisdiktion är Du skyldig att betala alla transportkostnader (inklusive förpackningskostnader) för garantiservice

3. radera eller ta bort filer eller data Du anser vara privata eller konfidentiella innan Du skickar komponenten till Microsoft.

Om ovanstående instruktioner inte följs, kan det leda till förseningar, orsaka ytterligare avgifter för Dig eller göra garantin ogiltig.

Den Begränsade garantin ger Dig angivna legala rättigheter och Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på jurisdiktion. Om något villkor i den Begränsade garantin inte är tillåtet enligt sådana lagar, skall villkoret vara ogiltigt och inte tillämpas, men i övrigt skall den Begränsade garantin fortfarande gälla om riskfördelningen inte väsentligen påverkas.


