ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλα τα δικαιώματα και τους περιορισμούς που περιγράφονται σε αυτήν τη Συμφωνία Όρων Παραχώρησης Άδειας Λογισμικού (“Συμφωνία”) της Microsoft. Η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει τρία (3) Μέρη: 1) τη Συμφωνία Όρων Παραχώρησης Άδειας του Λογισμικού, 2) τις Γενικές Προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Όρους Παραχώρησης Άδειας και για τη Συσκευή Υλικού και 3) μια Περιορισμένη Εγγύηση για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και τη Συσκευή Υλικού.

Αυτή η Συμφωνία αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στη Microsoft Corporation. Στην παρούσα Συμφωνία, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, το προϊόν webcam, το προϊόν headset ή το Fingerprint Reader της Microsoft θα αναφέρονται ως “Συσκευή Υλικού”. Ως “ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ” αναφέρεται το λογισμικό που παρέχεται από τη Microsoft για χρήση με την αντίστοιχη Συσκευή Υλικού και ενδέχεται να περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων), έντυπο υλικό και άμεση (“online”) ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση ή εγκεκριμένες αναβαθμίσεις ή συμπληρώματα που παρέχονται από τη Microsoft για αυτό το λογισμικό. Η παρούσα Συμφωνία σας παραχωρεί δικαιώματα ΜΟΝΟ εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ είναι γνήσιο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microsoft.

ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ INTERNET, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

Ανασκόπηση και Διατήρηση της Συμφωνίας: Είτε κάνετε λήψη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από κάποια εξουσιοδοτημένη τοποθεσία web είτε το λάβετε μαζί με τη Συσκευή Υλικού, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν θα εγκατασταθεί στο Σταθμό Εργασίας παρά μόνο εάν ή μέχρι να συμφωνήσετε με αυτήν τη Συμφωνία (ανατρέξτε παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του τιμήματος σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε). Μπορείτε να εκτυπώσετε το κείμενο αυτής της Συμφωνίας ή να ανατρέξετε στο αντίγραφο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τις νομικές πληροφορίες του Οδηγού Χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι όροι μιας έντυπης Συμφωνίας ή μιας Συμφωνίας που σας παραδόθηκε κατόπιν δικής σας αίτησης υπερισχύουν έναντι των όρων οποιασδήποτε ηλεκτρονικής Συμφωνίας που περιλαμβάνεται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Η Συμφωνία σας. ΕΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ Ή ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ “ΑΠΟΔΟΧΗ”, ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ. Το πάτημα του κουμπιού “αποδοχής” αποτελεί σύμβολο της υπογραφής σας και σημαίνει ότι αποδέχεστε τα μέρη της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε, μην προβείτε σε καμία από τις παραπάνω ενέργειες και επιστρέψτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και τη Συσκευή Υλικού στο σημείο πώλησης από όπου τα προμηθευτήκατε για επιστροφή του τιμήματος. Εάν δεν σας επιστραφεί το τίμημα επικοινωνήσετε με τη θυγατρική της Microsoft στη χώρα σας (Microsoft Hellas S.A., Λ. Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι Αττικής, τηλέφωνο (010) 6806775), στείλτε σχετική επιστολή στην: Microsoft Sales Information Center (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Microsoft στο World Wide Web, στη διεύθυνση: www.microsoft.com.

Μέρος 1: ΑΔΕΙΑ και ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν πωλείται το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Με αυτήν τη Συμφωνία σας παραχωρούνται τα εξής δικαιώματα:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται ρητώς στην παρούσα Συμφωνία, επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση, να εκτελέσετε ή να εργαστείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (“Εκτέλεση”) με ένα (1) μόνο αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε έναν μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως σταθμό εργασίας, τερματικό ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή (“Σταθμός Εργασίας”) για χρήση με την αντίστοιχη Συσκευή Υλικού.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ. Δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε, να κάνετε κοινή χρήση ή να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα ή από διαφορετικούς υπολογιστές, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ MICROSOFT. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιέχει άλλα προγράμματα της Microsoft. Η χρήση αυτών των προγραμμάτων υπόκειται στους όρους άδειάς τους.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να περιλαμβάνει αναβαθμίσεις λογισμικού συστατικών μερών λειτουργικών συστημάτων, οι οποίες απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Σας παραχωρείται άδεια χρήσης των εν λόγω αναβαθμίσεων λογισμικού λειτουργικών συστημάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος ή σύμφωνα με μια ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη που σας παρέχεται μαζί με τις εν λόγω αναβαθμίσεις, και όχι σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΟΥ. Εάν αγοράσατε ένα πολλαπλό πακέτο των Συσκευών Υλικού, επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα (1) αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για κάθε Συσκευή Υλικού που αποκτήσατε με το πακέτο, και επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κάθε αντίγραφο με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα Άδεια.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΛΗΣΗ (REVERSE ENGINEERING) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΓΑΙΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (DECOMPILATION ΚΑΙ DISASSEMBLY). Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αποσυμπίληση ή σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον παραπάνω περιορισμό.

ΜΙΣΘΩΣΗ/ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ. Απαγορεύεται η ενοικίαση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η παρούσα Συμφωνία αφορά το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και τη Συσκευή Υλικού ως ενιαίο προϊόν και επομένως το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μαζί με τη Συσκευή Υλικού. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη Συσκευή Υλικού και όχι με άλλες συσκευές. Δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη μεταβίβαση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ χωρίς τη Συσκευή Υλικού.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Επιτρέπεται να μεταβιβάσετε οριστικά όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται με την παρούσα Συμφωνία με την προϋπόθεση ότι δεν θα κρατήσετε αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, θα μεταβιβάσετε ολόκληρο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (περιλαμβανομένων όλων των συστατικών μερών του, των αποθηκευτικών μέσων και των έντυπων υλικών, τυχόν αναβαθμίσεων, της παρούσας Συμφωνίας και του Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας [Certificate of Authenticity], εφόσον υπάρχει), μαζί με τη Συσκευή Υλικού που το συνοδεύει και εφόσον ο αποδέκτης συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν το τμήμα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι αναβάθμιση, οποιαδήποτε μεταβίβαση πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ. Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ φέρει την ένδειξη “Όχι για μεταπώληση” (Not for Resale) ή “NFR”, τότε δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης ή εν γένει μεταβίβασης έναντι αντιτίμου του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα με τα όσα αναφέρονται σε άλλες ενότητες της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αυτόματα και περιοδικά την έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή/και των συστατικών μερών του που χρησιμοποιείτε ώστε να μπορεί να ανακτήσει αναβαθμίσεις ή/και συμπληρώματα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή/και των συστατικών μερών του, η λήψη ή/και η εγκατάσταση των οποίων θα γίνεται αυτόματα στο Σταθμό Εργασίας, τη Συσκευή Υλικού, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και σε οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή συσκευή χρησιμοποιεί το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Αυτή η δυνατότητα (α) πραγματοποιεί σύνδεση με συστήματα υπολογιστή της Microsoft ή υπηρεσιών παροχής μέσω του Internet, (β) χρησιμοποιεί πρωτόκολλα του Internet για αποστολή των πληροφοριών του υπολογιστή σας προς τα κατάλληλα συστήματα, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του Internet, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος, το πρόγραμμα περιήγησης καθώς και το όνομα και η έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή/και των συστατικών μερών του που χρησιμοποιείτε, ο κωδικός γλώσσας της συσκευής στην οποία εγκαταστήσατε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και τα συστατικά μέρη του, και (γ) πραγματοποιεί αυτόματη λήψη και εγκατάσταση, ή σας παραπέμπει να πραγματοποιήσετε λήψη ή/και εγκατάσταση, των τρεχόντων ενημερώσεων ή/και συμπληρωμάτων σε μια προγενέστερη έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή/και των συστατικών μερών του. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση των πληροφοριών του υπολογιστή σας και για την αυτόματη λειτουργία λήψης και εγκατάστασης ενημερώσεων ή/και συμπληρωμάτων. Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και της αντίστοιχης Συσκευής Υλικού συμπεριλαμβανομένων τέτοιων αναβαθμίσεων ή/και συμπληρωμάτων θα διέπεται από την παρούσα Συμφωνία (όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από τυχόν Συμφωνία της Microsoft η οποία παρέχεται με την αναβάθμιση ή/και το συμπλήρωμα). Σε μερικές περιπτώσεις, δεν πρόκειται να λάβετε ιδιαίτερη προειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Εφόσον χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες σημαίνει ότι αποδέχεσθε την αποστολή αυτών των πληροφοριών. Η Microsoft δεν κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών για να εξακριβώσει την ταυτότητά σας ή να επικοινωνήσει μαζί σας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η Μicrosoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν την Συμφωνία, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των συστατικών μερών του.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. Η παρούσα Συμφωνία δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Microsoft ή των προμηθευτών της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft ενδέχεται να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και τη Συσκευή Υλικού (“Υπηρεσίες Υποστήριξης”). Η χρήση των Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόκειται στην πολιτική και τα θεσμοποιημένα προγράμματα της Microsoft όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην άμεση (“online”) τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται από τη Microsoft. Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που σας παρέχεται στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης θα θεωρείται τμήμα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση την Περιορισμένη Εγγύηση, η οποία δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης ή για τον εν λόγω συμπληρωματικό κώδικα. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχετε στη Microsoft ως μέρος των Υπηρεσιών Υποστήριξης, η Microsoft έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προϊόντος. Η Microsoft δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές πληροφορίες με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά σας.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν σας παραχωρούνται ρητά με την παρούσα Συμφωνία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Όλα τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών (“applets”) που είναι ενσωματωμένα στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ανήκουν στη Microsoft ή τους προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο περιεχόμενο το οποίο δεν περιέχεται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, αλλά στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανήκουν στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη του περιεχομένου και είναι δυνατό να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Αυτή η Συμφωνία δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα για τη χρήση περιεχομένου αυτού του είδους. Η χρήση τυχόν ηλεκτρονικών (“on-line”) υπηρεσιών στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να διέπεται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης που αφορούν τις εν λόγω υπηρεσίες. Εάν αυτό το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής των μη ηλεκτρονικών υλικών που συνοδεύουν τη Συσκευή Υλικού και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η Microsoft και οι προμηθευτές της επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα Συμφωνία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Αποδέχεστε ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για το οποίο σας παραχωρούνται δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία υπόκειται στη δικαιοδοσία εξαγωγών των Η.Π.Α. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και τοπικούς νόμους που ισχύουν για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών περί Εξαγωγών των Η.Π.Α. (U.S. Export Administration Regulations), καθώς και των περιορισμών τελικού χρήστη, τελικής χρήσης και προορισμού που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και άλλες κυβερνήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.microsoft.com/exporting/.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ. Επιτρέπεται να αποθηκεύσετε ή να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε μια συσκευή αποθήκευσης, για παράδειγμα σε ένα διακομιστή δικτύου, που θα χρησιμοποιείται μόνο για την Εκτέλεση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές μέσω εσωτερικού δικτύου. Ωστόσο, πρέπει να αποκτήσετε και να αφιερώσετε μια άδεια χρήσης για κάθε ξεχωριστό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στον οποίο Εκτελείται το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από τη συσκευή αποθήκευσης, και κάθε τέτοιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής πρέπει να χρησιμοποιεί μια αντίστοιχη Συσκευή Υλικού σε συνδυασμό με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Μετά την εγκατάσταση ενός αντιγράφου του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, επιτρέπεται να διατηρήσετε αποκλειστικά για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης το αρχικό αποθηκευτικό μέσο με το οποίο σας χορηγήθηκε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Εάν το αρχικό αποθηκευτικό μέσο απαιτείται για τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης. Είναι παράνομη η δημιουργία αντιγράφων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ χωρίς άδεια ή η παράκαμψη οποιασδήποτε τεχνολογίας προστασίας από αντιγραφή η οποία χρησιμοποιείται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Εξαιρέσεις γίνονται σε περιορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται ή όχι να σας αφορούν.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιλαμβάνει ένα βοηθητικό πρόγραμμα της Microsoft για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ενός και μόνο αντιγράφου ασφαλείας. Μετά τη δημιουργία του μοναδικού αντιγράφου ασφαλείας, το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θα απενεργοποιηθεί οριστικά. Με μοναδική εξαίρεση τις προβλέψεις της παρούσας Συμφωνίας, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ με άλλον τρόπο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Η Microsoft ενδέχεται να σας παρέχει μια συλλογή από εκδόσεις γλώσσας για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της Microsoft για τα οποία σας παραχωρείται δικαίωμα χρήσης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία εκδόσεις γλώσσας, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κάθε δεδομένη στιγμή μόνο μία από τις εκδόσεις γλώσσας στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, θα σας δοθεί η ευκαιρία να επιλέξετε μια έκδοση γλώσσας για εγκατάσταση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Μέρος 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύουν για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ καθώς και για τη Συσκευή Υλικού.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Με εξαίρεση τις ρητές εγγυήσεις που ορίζονται στην Περιορισμένη Εγγύηση και οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις που ορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο και των οποίων η αποποίηση δεν είναι δυνατή, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: (1) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ, και (2) ότι η Microsoft και οι προμηθευτές της, οι συγγενείς εταιρείες και οι αντιπρόσωποί της ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ: ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ Ή ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ καθώς και ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΝ Ή ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ. Επίσης, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΝΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:

(i) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ,

(ii) ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) Ή

(iii) ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Η αποκλειστική σας αποζημίωση για οποιαδήποτε αθέτηση της Περιορισμένης Εγγύησης ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγύηση. ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT, ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΡΗ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ MICROSOFT, (1) η επισκευή ή η αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρου του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, της Συσκευής Υλικού ή της Υπηρεσίας Υποστήριξης (περιλαμβανομένων ενδεικτικά επισκευών ή αντικαταστάσεων με στοιχεία τρίτων κατασκευαστών) ή (2) η επιστροφή του τιμήματος που πραγματικά κατεβάλατε για το αντίστοιχο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Συσκευή Υλικού ή Υπηρεσία Υποστήριξης που ευθύνεται για τις ζημιές, το οποίο ποσό επιστροφής θα περιορίζεται στις πραγματικές ζημιές που έχετε υποστεί έχοντας βασιστεί εύλογα στα παραπάνω ή (3) όσον αφορά τις Υπηρεσίες Υποστήριξης, οποιαδήποτε μικρότερο και διαφορετικό μέσο αποκατάστασης της ζημίας ή περιορισμός περιλαμβάνεται στη σύμβαση για αυτές τις υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις ζημιών στην παρούσα Συμφωνία και ο παρών περιορισμός ευθύνης θα ισχύσουν ακόμα και στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέσο αποκατάστασης δεν εκπληρώσει τον ουσιώδη σκοπό του. Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για εκείνα τα είδη ευθύνης των οποίων το εφαρμοστέο δίκαιο αποκλείει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το τοπικό δίκαιο, η παρούσα Συμφωνία θα ελέγχεται από το δίκαιο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, Η.Π.Α.

ΑΠΟΡΙΕΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτήν την Άδεια ή αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη Microsoft για οποιονδήποτε λόγο, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση που εσωκλείεται στη Συσκευή Υλικού για να επικοινωνήσετε με τη θυγατρική της Microsoft στη χώρα σας (Microsoft Hellas S.A., Λ. Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι Αττικής, τηλέφωνο (010) 6806775) ή επισκεφτείτε τη Microsoft στο World Wide Web, στη διεύθυνση: www.microsoft.com.


Μέρος 3: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

A. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

1. Ρητή Εγγύηση. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και αντί οποιασδήποτε άλλης τυχόν ρητής εγγύησης, η Microsoft εγγυάται ότι, κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, τόσο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όσο και η Συσκευή Υλικού θα ανταποκρίνονται ουσιωδώς σε όσα αναγράφονται στη συσκευασία και τη συνοδευτική τεκμηρίωση της Microsoft, το μεν i) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για 90 ημέρες, η δε ii) Συσκευή Υλικού για τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που καθορίζεται παρακάτω για κάθε συσκευή (η οποία ορίζεται εφεξής ως “Περίοδος Εγγύησης”), και τούτο από την ημερομηνία απόκτησης, όπως εμφανίζεται στην απόδειξη πληρωμής ή άλλο παρεμφερές αποδεικτικό πληρωμής. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνεται οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιοδήποτε ελάττωμα που θα ανακαλυφθεί μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.

Περίοδος Εγγύησης:

Εξαρτήματα Xbox 360 για Windows, Microsoft LifeChat ZX-6000: Ενενήντα (90) ημέρες
Microsoft LifeChat LX-2000, Microsoft LifeChat LX-1000:  Ένας (1) χρόνος
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: Δύο (2) χρόνια
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer για Bluetooth, Wireless IntelliMouse Explorer με Fingerprint Reader: Πέντε (5) χρόνια
Microsoft Fingerprint Reader, Microsoft Presenter 3000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft Notebook Cooling Shuttle, Microsoft Notebook Cooling Base: Τρία (3) χρόνια
Για όλες τις υπόλοιπες συσκευές webcam της Microsoft (εκτός από την Microsoft Xbox Live Vision Camera): Τρία (3) χρόνια
Για όλα τα υπόλοιπα σετ πληκτρολογίου-συσκευής κατάδειξης της Microsoft: Τρία (3) χρόνια
Για όλες τις υπόλοιπες συσκευές πληκτρολογίου της Microsoft: Τρία (3) χρόνια
Για όλες τις υπόλοιπες συσκευές ποντικιού της Microsoft: Τρία (3) χρόνια

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει και δεν παρέχεται καμία εγγύηση άλλου είδους αναφορικά με οποιαδήποτε υποκειμενική ή αισθητική άποψη περί της Συσκευής Υλικού ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ρητή εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω είναι η μοναδική ρητή εγγύηση που παρέχεται σε Εσάς και παρέχεται αντί οποιωνδήποτε άλλων ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων (εκτός από τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις που υφίστανται και των οποίων η αποποίηση δεν είναι δυνατή), περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης που υφίσταται δυνάμει άλλης τεκμηρίωσης ή συσκευασίας. Όλες οι πληροφορίες ή προτάσεις (προφορικές ή καταγεγραμμένες) που παρέχονται από τη Microsoft, τους αντιπροσώπους αυτής, τις συγγενείς εταιρείες ή τους προμηθευτές αυτής ή από τους υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους όλων των ανωτέρω, δεν αποτελούν εγγύηση ή προϋπόθεση και δεν επεκτείνουν την έκταση της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης. Ο όρος “Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αποκλειστική Δικαιοδοσία” του Μέρους 2 της Άδειας ισχύει και για την εν λόγω Περιορισμένη Εγγύηση, ενσωματώνεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

2. Περιορισμός της διάρκειας ισχύος των σιωπηρών εγγυήσεων. Εάν είστε καταναλωτής, ενδέχεται το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο να αναγνωρίζει την ύπαρξη σιωπηρών εγγυήσεων ή/και όρων και προϋποθέσεων, η χρονική διάρκεια ισχύος των οποίων δυνάμει της παρούσας περιορίζεται στη χρονική διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης. Εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει περιορισμούς στη χρονική διάρκεια σιωπηρών εγγυήσεων και όρων, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα ισχύει στην περίπτωσή σας.

B. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα παρακάτω, και υπό τον όρο ότι επιστρέφετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και τη Συσκευή Υλικού στο σημείο από όπου τα προμηθευτήκατε (ή, εάν η επιστροφή στο εν λόγω σημείο δεν γίνει δεκτή, στη Microsoft) με αντίγραφο της απόδειξής σας ή με κάποιο άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό πληρωμής κατά τη διάρκεια ισχύος της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft, κατ' επιλογή της και ως αποκλειστική σας αποζημίωση για αθέτηση της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και οποιωνδήποτε άλλων σιωπηρών εγγυήσεων:

θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει μέρος ή ολόκληρο το ελαττωματικό ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή την ελαττωματική Συσκευή Υλικού ή

θα καταβάλει αποζημίωση για τις ζημιές που έχετε υποστεί έχοντας βασιστεί εύλογα στο λογισμικό ή τη συσκευή υλικού, η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει το ποσό που έχετε καταβάλει για το Λογισμικό (αν ισχύει) για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και τη Συσκευή Υλικού μείον την εύλογη υποτίμηση που βασίζεται στην πραγματική χρήση.

Η παραπάνω αποζημίωση υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οποιοδήποτε προϊόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή Συσκευής Υλικού επισκευαστεί ή αντικατασταθεί θα σας παρασχεθεί καινούριο ή ανακαινισμένο ή μεταχειρισμένο αλλά σε καλή κατάσταση, συγκρίσιμο σε λειτουργία και απόδοση με την αρχική Συσκευή Υλικού (ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) και ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία τρίτων κατασκευαστών.

Για οποιοδήποτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή Συσκευή Υλικού επισκευαστεί ή αντικατασταθεί βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, παρέχεται εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης ή για 30 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του στοιχείου σε εσάς, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή της Συσκευής Υλικού παρέχεται νέα εγγύηση για την ίδια Περίοδο Εγγύησης που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν λάβετε μια αναβάθμιση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με μια νέα περιορισμένη εγγύηση, τότε οι όροι της νέας αυτής περιορισμένης εγγύησης θα ισχύουν μόνο για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως αναβαθμίστηκε αλλά δεν θα ισχύουν για την αρχική Συσκευή Υλικού.

Τα έξοδα μεταφοράς (περιλαμβανομένης και της συσκευασίας) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρασχεθείσας εγγύησης βαρύνουν Εσάς, εκτός και αν ορίζει διαφορετικά το εφαρμοστέο δίκαιο και

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και αποποιείται οποιωνδήποτε υποχρεώσεων (αν υπάρχουν) σχετικά με την ποιότητα κατασκευής ή την έλλειψη δέουσας επιμέλειας όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:

(i) ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ

(ii) ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) Ή

(iii) ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ.

Εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για θετικές ή αποθετικές ζημιές ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή για διαφυγόντα κέρδη, ο παραπάνω περιορισμός δεν θα ισχύει στην περίπτωσή σας.

Δ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν θα ισχύσει και η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, στην περίπτωση που το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή η Συσκευή Υλικού:

- χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (περιλαμβανομένης της ενοικίασης ή εκμίσθωσης) ή για σκοπούς που δεν ανήκουν στις εφαρμογές που περιγράφονται στην άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- τροποποιηθεί ή παραποιηθεί,

- καταστραφούν λόγω ανωτέρας βίας, απρόβλεπτης ανόδου της τάσης του ρεύματος, κακής μεταχείρισης, κατάχρησης, αμέλειας, ατυχήματος, φθοράς, κακού χειρισμού, εσφαλμένης χρήσης ή άλλων αιτιών που δεν σχετίζονται με ελαττώματα της Συσκευής Υλικού ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- καταστραφεί λόγω προγραμμάτων, δεδομένων, ιών ή αρχείων ή κατά τη διάρκεια αποστολής ή μεταδόσεων

- δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τις οδηγίες χρήσης ή

- επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή υποστεί μετατροπές από κάποιο άλλο κέντρο επισκευής και όχι από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Microsoft και αυτό το μη εξουσιοδοτημένο κέντρο προκαλέσει ή συμβάλει στην πρόκληση οποιουδήποτε ελαττώματος ή βλάβης.

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση σχετικά με νόμιμα δικαιώματα ή δυνατότητες, όπως οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, αδιατάρακτης νομής ή μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

E. ΔΗΛΩΣΗ. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε την αγορά του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και της Συσκευής Υλικού για να τεθεί σε ισχύ η Περιορισμένη Εγγύηση.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Στην έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Περιορισμένη Εγγύηση παρέχεται μόνο σε εσάς, τον πρώτο νόμιμο χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή αγοραστή της Συσκευής Υλικού, και δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι αυτής της Περιορισμένης Εγγύησης. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν προορίζεται ούτε αφορά κανέναν άλλο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ατόμου στο οποίο μεταβιβάζετε το προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Άδεια.

Ζ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η Microsoft είναι ο εγγυητής σύμφωνα με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη θυγατρική της Microsoft στη χώρα σας (Microsoft Hellas S.A., Λ. Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι Αττικής, τηλέφωνο (010) 6806775) ή να στείλετε σχετική επιστολή στην: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Microsoft στο World Wide Web, στη διεύθυνση http://www.microsoft.com.

Θα πρέπει επίσης:

1. Να υποβάλετε αποδεικτικό πληρωμής (π.χ. απόδειξη ή τιμολόγιο), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία ή τιμολόγιο (ή αντίγραφο αυτού) που θα πιστοποιεί ότι εσείς είστε ο δικαιούχος της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης καθώς και ότι το αίτημά σας για αποζημίωση γίνεται εντός της Περιόδου Εγγύησης.

2. Να ακολουθήσετε τις οδηγίες αποστολής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές οδηγίες της Microsoft που καθορίζουν εάν ένα μέρος ή ολόκληρη η Συσκευή Υλικού ή το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ πρέπει να επιστραφούν. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από την Περιορισμένη Εγγύηση, θα πρέπει να μεταφέρετε ή να παραδώσετε το υλικό είτε στην αρχική του συσκευασία είτε σε μια συσκευασία που παρέχει τον ίδιο βαθμό προστασίας στην τοποθεσία που καθορίζεται από τη Microsoft. Τα έξοδα μεταφοράς (περιλαμβανομένης και της συσκευασίας) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρασχεθείσας εγγύησης βαρύνουν Εσάς, εκτός και αν ορίζει διαφορετικά το εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε αρχεία ή δεδομένα θεωρείτε προσωπικά ή εμπιστευτικά, πριν την αποστολή του στοιχείου στη Microsoft.

Η αδυναμία τήρησης των παραπάνω οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, που θα σας επιβαρύνουν με πρόσθετες χρεώσεις, ή σε ενδεχόμενη ακύρωση της εγγύησής σας.

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία, θα θεωρείται άκυρος, αλλά οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους εφόσον ο καταμερισμός κινδύνων δεν διαταράσσεται ουσιαστικά.



