OMEZENÁ ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUTO OMEZENOU ZÁRUKU A DŮKLADNĚ SE SEZNAMTE SE VŠEMI PRÁVY A POVINNOSTMI.  Termín „Hardwarové zařízení“ označuje hardwarový produkt společnosti Microsoft®. Termín „Vy“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která bude v této omezené záruce označována slovy „Vy“ a „Váš“.

A. ZÁRUKY.

1. Výslovná záruka. V souladu s podmínkami této omezené záruky a jako náhradu za libovolné jiné případné výslovné záruky společnost Microsoft zaručuje, že za předpokladu normálního užívání se budou od data získání uvedeného na potvrzení nebo podobném dokladu o nákupu po dobu i) 90 dní pro SOFTWARE a ii) po dobu uvedenou níže pro příslušné hardwarové zařízení (dále jen „Záruční doba“) SOFTWARE a hardwarové zařízení v podstatných rysech shodovat s doprovodným balením a dokumentací společnosti Microsoft. Na závady zjištěné po skončení Záruční doby se nevztahuje žádná záruka.

Záruční doba:

Xbox 360 příslušenství pro Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: devadesátidenní (90) záruka.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: jeden (1) rok 
Kamery LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; optická myš Microsoft Optical Mouse 200; klávesnice Microsoft Wired Keyboard 200; optické myši Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: dva (2) roky
Optická myš IntelliMouse®; bezdrátová myš IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer pro Bluetooth; bezdrátová IntelliMouse Explorer se snímačem otisků prstů Fingerprint Reader: pět (5) let
Snímač otisků prstů Microsoft Fingerprint Reader: Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; chladicí podložka Microsoft Notebook Cooling Base: tři (3) roky
Všechny ostatní webové kamery Microsoft (s výjimkou kamery Microsoft Xbox Live Vision Camera): tři (3) roky
Všechny ostatní sady myši a klávesnice pro stolní počítače společnosti Microsoft: tři (3) roky
Všechny ostatní klávesnice společnosti Microsoft: tři (3) roky
Všechny ostatní myši společnosti Microsoft: tři (3) roky

Tato omezená záruka se netýká subjektivních ani estetických aspektů hardwarového zařízení nebo SOFTWARU a s ohledem na tyto aspekty není poskytována záruka jakéhokoli druhu. Výslovná záruka uvedená výše je jedinou výslovnou zárukou, kterou získáváte a je poskytována namísto jakýchkoli jiných výslovných nebo předpokládaných záruk a podmínek (s výjimkou případných nepopiratelných předpokládaných záruk), včetně záruk uvedených v libovolné dokumentaci nebo balení. Žádné informace ani návrhy (ústní ani zaznamenané) poskytnuté společností Microsoft, jejími zástupci, pobočkami nebo dodavateli či jejich zaměstnanci nebo zástupci nevedou ke vzniku záruky ani nerozšíří rozsah této omezené záruky. Ustanovení „Rozhodné právo; výhradní soudní tribunál“ v části 2 této Smlouvy se vztahuje na tuto omezenou záruku a jeho podmínky jsou tímto začleněny do tohoto dokumentu.

2. Omezená doba trvání předpokládaných záruk. Jste-li spotřebitelem, mohou se na Vás v rámci některých právních řádů vztahovat rovněž předpokládané záruky či podmínky, jejichž platnost je tímto omezena na dobu trvání Záruční doby. Některé právní řády neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, a proto se na Vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

B. VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY. V souladu s rozhodným právem a následujícím ustanovením a za předpokladu, že v průběhu Záruční doby vrátíte SOFTWARE a hardwarové zařízení na místo, kde jste jej získali (nebo společnosti Microsoft, pokud toto místo nepřijme vrácené položky), společně s kopií potvrzení o nákupu nebo jiným dokladem o platbě, společnost Microsoft na základě vlastního uvážení a jako výlučný prostředek nápravy za porušení této omezené záruky a libovolných předpokládaných záruk:

opraví nebo nahradí jednotlivé části nebo celý vadný SOFTWARE nebo vadné hardwarové zařízení  nebo

zaplatí Vám částku za právně přípustné škody, které jste utrpěli při přiměřeném spoléhání na SOFTWARE nebo hardwarové zařízení, ovšem pouze do výše, kterou jste za SOFTWARE nebo hardwarové zařízení zaplatili, snížené o přiměřenou amortizaci na základě skutečného využití.

Výše uvedená náprava podléhá následujícím ustanovením:

Veškerý opravený nebo nahrazený SOFTWARE nebo hardwarové zařízení budou nové, repasované nebo lehce opotřebené, funkcemi i výkonem srovnatelné s originálním hardwarovým zařízením (nebo SOFTWAREM) a mohou zahrnovat položky od jiných výrobců.

Na libovolný SOFTWARE nebo hardwarové zařízení opravené nebo vyměněné v rámci této omezené záruky se bude vztahovat záruka po zbytek původní záruční doby nebo po dobu 30 dní od data odeslání položky zpět k Vám, podle toho, co bude delší. Dojde-li k doručení upgradu na SOFTWARE s novou omezenou zárukou, budou se podmínky této nové omezené záruky vztahovat pouze na upgradovaný SOFTWARE, nikoli na původní hardwarové zařízení.

Pokud legislativa v rámci Vašeho právního řádu nevyžaduje jinak, budete náklady spojené s přepravou (včetně balného) hradit Vy. a

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky týkající se ostatních služeb poskytovaných v rámci této omezené záruky a odmítá v souvislosti s těmito službami jakékoliv závazky týkající se úsilí pracovníků nebo nezanedbání.

C. VYLOUČENÍ OSTATNÍCH ŠKOD. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESOU SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ, ZASTOUPENÍ A AGENTI ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ:

(i) NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY;

(ii) ŠKODY ČI ZTRÁTY LIBOVOLNÉ POVAHY VZTAHUJÍCÍ SE K UŠLÉMU ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTĚ DAT ČI SOUKROMÍ NEBO UTAJENÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍT SOFTWARE NEBO HARDWAROVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO ČÁST, ZRANĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTI SPLNIT LIBOVOLNOU POVINNOST (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POVINNOSTI NEZANEDBÁNÍ, DOBRÉ VÍRY ČI ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ); NEBO

(iii) NEPŘÍMÉ ČI SPECIÁLNÍ ŠKODY ČI NÁHRADY ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ VZNIKLÉ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE VZTAHUJÍCÍ K POUŽITÍ SOFTWARU ČI HARDWAROVÉHO ZAŘÍZENÍ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE VZTAHUJÍ I NA SITUACE, KDY SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO LIBOVOLNÝ JEJÍ DODAVATEL, POBOČKA NEBO ZÁSTUPCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNĚNI, A TAKÉ NA PŘÍPAD CHYBY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI, NESPRÁVNĚ UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO JINÉHO DŮVODU.

Některé právní systémy neumožňují vyloučení či omezení následných či náhodných škod, výše uvedené omezení nebo vyloučení se na Vás proto nemusí vztahovat.

D. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tuto omezenou záruku nelze uplatnit a společnost Microsoft nemá v souvislosti s ní žádné závazky, pokud SOFTWARE nebo hardwarové zařízení:

- jsou využívány ke komerčním účelům (včetně pronájmu nebo leasingu) nebo k účelům překračujícím rámec licence na SOFTWARE;

- jsou změněny nebo neodborně upraveny;

- jsou poškozeny zásahem vyšším moci, přepětím v síti, zneužitím, hrubým zacházením, nedbalostí, nehodou, opotřebováním, chybným zacházením, nesprávným použitím či jakýmikoli jinými příčinami nesouvisejícími s vadami hardwarového zařízení či SOFTWARU;

- jsou poškozeny programy, daty, viry nebo soubory nebo během dodávky či přenosu;

- nejsou používány v souladu s doprovodnou dokumentací či pokyny k užívání  nebo

- jsou opraveny, změněny nebo upraveny jinou entitou, než je autorizované středisko oprav společnosti Microsoft, a tato entita způsobila závadu či poškození nebo přispěla k jejich vzniku.

Tato omezená záruka nezahrnuje žádnou záruku vztahující se na práva či právní způsobilost, jako je například záruka týkající se vlastnických práv, nerušeného užívání či neporušení zákona.

E. REGISTRACE. Registrace nabytí SOFTWARU a hardwarového zařízení není k uplatnění této omezené záruky nutná.

F. OPRÁVNĚNÁ OSOBA. V rozsahu povoleném rozhodným právem je tato omezená záruka určena pouze Vám, prvnímu licencovanému uživateli SOFTWARU nebo kupci hardwarového zařízení, a pro tuto omezenou záruku neexistují žádné další oprávněné osoby. Tato omezená záruka není určena nikomu jinému a nevztahuje se na nikoho jiného (s výjimkou případů vyžadovaných zákonem), a to ani na osobu, na kterou uskutečníte libovolný převod povolený v rámci této Smlouvy.

G. DALŠÍ INFORMACE. Společnost Microsoft je ručitelem v rámci této omezené záruky. Se žádostí o pokyny týkající se uplatnění této omezené záruky se musíte obrátit na místní zastoupení společnosti Microsoft ve Vaší zemi nebo napsat na adresu: Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké. Můžete rovněž navštívit společnost Microsoft na webu na adrese http://www.microsoft.com.

Musíte rovněž:

1. Předložit doklad o nákupu ve formě potvrzení bona fide, datované příjemky nebo faktury (či její kopie) dokládající, že jste vzhledem k této omezené záruce oprávněnou osobou a že vaše žádost o nápravu spadá do Záruční doby.

2. Postupovat v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkajícími se přepravy a dalšími pokyny, pokud určují, zda má být vrácen celý SOFTWARE nebo hardwarové zařízení či pouze jejich část. Chcete-li uplatnit tuto omezenou záruku, musíte příslušnou položku odnést nebo doručit v původním balení nebo v balení, které poskytuje stejný stupeň ochrany jako původní balení, a to na místo určené společností Microsoft. Pokud legislativa v rámci Vašeho právního řádu nevyžaduje jinak, budete náklady spojené s přepravou (včetně balného) hradit Vy.

3. Dříve než položku odešlete společnosti Microsoft, musíte odstranit nebo odebrat veškeré soubory nebo data, které považujete za soukromé či důvěrné.

Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek zpoždění a může vést k uplatnění dalších poplatků nebo k neplatnosti záruky.

Tato omezená záruka Vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se v jednotlivých právních řádech liší. Pokud je libovolná podmínka této omezené záruky těmito zákony zakázána, považuje se od počátku za neplatnou. Zbylé podmínky této omezené záruky však zůstanou plně v platnosti, pokud není podstatně narušeno rozdělení rizik.



