ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. "Хардуерно устройство" означава хардуерният продукт на Microsoft®. "Вие" означава физическо или юридическо лице, което в тази Ограничена гаранция е упоменато като "Вие", "Вас", "Ви" и т.н.

А. ГАРАНЦИИ.

1. Изрична гаранция. В съответствие с правилата и условията на тази Ограничена гаранция и на мястото на други изрични гаранции (ако има такива) Microsoft гарантира, че при нормална употреба и обслужване, от датата на получаване, указана на касовата бележка или на друг валиден документ за плащане, както и до i) 90 дни за СОФТУЕРА и ii) срока, указан по-долу за съответното Хардуерно устройство (наричан от тук нататък "Гаранционен срок"), СОФТУЕРЪТ и Хардуерното устройство ще са в пълно съответствие със съответната документация и указания на опаковката. Не се дава никаква гаранция или условие за дефекти, открити след Гаранционния срок.

Гаранционен срок:

Xbox 360 аксесоари за Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: Деветдесет (90) дни
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: Една (1) година
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: Две (2) години
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer за Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer с Fingerprint Reader: Пет (5) години
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: Три (3) години
За всички други уеб камери на Microsoft (без камерата Microsoft Xbox Live Vision): Три (3) години
За всички други комплекти от клавиатура и мишка на Microsoft: Три (3) години
За всички други клавиатури на Microsoft: Три (3) години
За всички други мишки на Microsoft: Три (3) години

Ограничената гаранция, както и никоя друга гаранция, не важи по отношение на субективни или естетични аспекти на Хардуерното устройство или СОФТУЕРА. Дадената по-горе изрична гаранция е единствената изрична гаранция за вас, която замества всички останали изрични или подразбиращи се гаранции и условия (освен в случай на съществуващи подразбиращи се гаранции, които не подлежат на освобождаване), вкл. и такива в друга документация или опаковка. Информацията или предложенията (устни или писмени), които се дават от Microsoft, неговите представители, филиали или доставчици (или техните служители или представители), не представляват гаранция или условие и не разширяват Ограничената гаранция. Част 2 от "Действащо законодателство. Специален форум" в Споразумението се отнася за тази Ограничена гаранция и се нарича по този начин от тук нататък.

2. Ограничение на срока на подразбиращите се гаранции. Ако сте потребител, според някои законодателства можете да имате подразбиращи се гаранции и/или условия, чийто срок се ограничава до този на Ограничената гаранция в настоящото. Някои законодателства не разрешават ограничения на периода на подразбиращите се гаранции или условия, съответно ограничението по-горе може да не се отнася за вас.

Б. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОМПЕНСИРАНЕ. В съответствие с приложимите закони и следните условия, както и при условие, че върнете СОФТУЕРА и Хардуерното устройство там, от където сте го закупили (или на Microsoft, ако не можете да го върнете там), заедно с копие на касовата бележка или друго оригинално доказателство за плащане, в рамките на Гаранционния срок, Microsoft ще направи следното по свое усмотрение в случай на неизпълнение на тази Ограничена гаранция или други подразбиращи се гаранции:

Ще поправи или замени напълно или частично дефектния СОФТУЕР или Хардуерно устройство;

Ще ви възстанови сумата, за да покрие нанесените щети, но само в рамките на платената от вас сума (ако има такава) за СОФТУЕРА и/или Хардуерното устройство и без съответното обезценяване в резултат на употреба.

За упоменатото по-горе компенсиране важи следното:

Всеки поправен или сменен СОФТУЕР или Хардуерно устройство ще е нов, подновен или добросъвестно използван, сравним по функционалност и производителност на оригиналното Хардуерно устройство (или СОФТУЕР), като може да включва компоненти на трети страни;

За поправения или сменен СОФТУЕР или Хардуерно устройство в съответствие с тази Ограничена гаранция важи или оставащият гаранционен срок на оригиналния СОФТУЕР или Хардуерно устройство, или срок от 30 дни от датата на изпращане на продукта до вас, в зависимост от това кой срок е по-дълъг. Ако към СОФТУЕРА се предостави с надстройка с нова ограничена гаранция, то нейните правила ще са валидни само за надстроения СОФТУЕР, но не и за оригиналното Хардуерно устройство;

Освен ако не е изрично предвидено от местното законодателство, транспортните разходи (вкл. опаковките) за гаранционния сервиз се покриват от вас;

Microsoft не дава никакви гаранции по отношение на други услуги в Ограничената гаранция и се освобождава от всякакви задължения (ако има такива) за разумни усилия или при липса на небрежност във връзка с тези услуги.

В. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДРУГИ ЩЕТИ. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, MICROSOFT, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ФИЛИАЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА:

(i) КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ;

(ii) ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ СОФТУЕРА (ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ), НАРАНЯВАНЕ, КАКТО И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТАКОВА ЗА НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, ДОБРА ВЯРА ИЛИ РАЗУМНО УСИЛИЕ);

(iii) НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ, ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ХАРДУЕРНОТО УСТРОЙСТВО. ПО-ГОРНОТО Е ВАЛИДНО, ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ MICROSOFT ИЛИ НЕГОВ ДОСТАВЧИК, ФИЛИАЛ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ. ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СЛУЧАЙ НА ГРЕШКА, ИСК (ВКЛ. НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ), СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА, ПОГРЕШНО ТЪЛКУВАНЕ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА.

При някои законодателства изключението при или ограничението на случайни и закономерни щети не е разрешено и затова ограничението или изключението по-горе може да не се отнася за вас.

Г. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ. Ограничената гаранция не е валидна и Microsoft не носи отговорност според тази Ограничена гаранция, ако СОФТУЕРЪТ или Хардуерното устройство:

- се използва за търговска цел (вкл. отдаване под наем или лизинг) или за цел, която не е предвидена в СОФТУЕРНАТА лицензия;

- бъде променено или изменено;

- бъде променено вследствие на форсмажорни обстоятелства, прекъсване на електрозахранването, неправилна или погрешна употреба, небрежност, износване, инцидент, неподходящо използване или други причини, които не са свързани с дефекти в Хардуерното устройство или СОФТУЕРА;

- се повреди от програми, данни, вируси, файлове или при транспортиране или трансфер;

- не се използва в съответствие с придружаващата документация и инструкции за употреба;

- се поправи, промени или измени от сервизен център, който не е упълномощен от Microsoft и който причини или допринесе за съответния дефект или повреда.

Ограничената гаранция не включва гаранции по отношение на законни права или възможности като такива за заглавие, задоволително използване или липса на нарушение.

Д. РЕГИСТРАЦИЯ. СОФТУЕРЪТ и Хардуерното устройство не е нужно да се регистрират, за да бъде валидна Ограничената гаранция.

Е. БЕНЕФИЦИЕНТ. В рамките на позволеното от приложимите закони, Ограничената гаранция се дава единствено на вас, първият лицензиран потребител на СОФТУЕРА или закупил Хардуерното устройство, като няма трети бенефициенти на Ограничената гаранция. Освен ако не е позволено от закона, тази Ограничена гаранция не е предназначена и не важи за никой друг, вкл. и за лицата, на които прехвърляте СОФТУЕРА или Хардуерното устройство съгласно Споразумението.

Ж. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. Според тази Ограничена гаранция, гаранцията се предоставя от Microsoft. За инструкции за приложението на тази Ограничена гаранция трябва да се свържете с филиал на Microsoft във вашата страна или да пишете на следния адрес: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Можете също така да посетите уеб сайта на Microsoft на следния адрес: http://www.microsoft.com.

Трябва също така:

1. Да изпратите доказателство за плащането във формата на оригинален документ, касова бележка с фактура (или копие), в които е указано, че вие сте бенефициентът на тази Ограничена гаранция, както и че молбата ви за компенсиране е в рамките на Гаранционния срок;

2. Да изпълнявате инструкциите за опаковане и други инструкции на Microsoft, ако според него Хардуерното устройство или СОФТУЕРЪТ, или част от него, трябва да се върне. За да бъде валидна Ограничената гаранция, трябва да вземете или доставите продукта на указано от Microsoft място, в оригиналната му опаковка, или в друга такава, която предоставя същото ниво на предпазване. Освен ако не е изрично предвидено от местното законодателство, транспортните разходи (вкл. опаковките) за гаранционния сервиз се покриват от вас.

3. Да изтриете или премахнете всички файлове и данни, които считате за поверителни, преди да изпратите продукта на Microsoft.

Ако не изпълните инструкциите по-горе, може да се стигне до забавяне, да се наложи да платите допълнителни такси или гаранцията да отпадне.

Тази Ограничена гаранция ви дава определени законни права, като може да имате допълнителни права в зависимост от законодателството на съответната държава, в която се намирате. Когато някой термин в тази Ограничена гаранция е забранен от съответните закони, той се счита за невалиден, но валидността на останалата част от Ограничената гаранция се запазва в пълната си сила, ако няма съществена промяна на риска.



