BEGRÆNSET GARANTI

VIGTIGT - LÆS VENSLIGT DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GRUNDIGT SÅ DE FULDT UD FORSTÅR DERES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER! Betegnelsen "Hardwareenhed" betyder Microsoft®-hardwareproduktet. Betegnelsen "De" betyder enten en fysisk person eller en juridisk enhed, som vil blive refereret til i denne Begrænsede Garanti som "De" og "Deres".

A. GARANTIER.

1. Udtrykkelig garanti. I henhold til vilkårene og betingelserne i nærværende Begrænsede garanti og i stedet for eventuelle andre udtrykkelige garantier garanterer Microsoft, at SOFTWAREN og Hardwareenheden ved normal brug fra den dag, De har erhvervet dem, som det fremgår af kvitteringen eller tilsvarende bevis for betaling, og i 90 dage herefter (herefter benævnt ”Garantiperiode”) i alt væsentligt vil være i overensstemmelse med den medfølgende Microsoft-emballage og -dokumentation. Hvad angår eventuelle defekter, som opdages efter Garantiperiodens udløb, gives ingen garanti eller indeståelse.

Garantiperiode:

Xbox 360 Accessories for Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: Halvfems (90) dages garanti.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: Et (1) år 
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: To (2) år
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: Fem (5) år
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: Tre (3) år
For alle andre Microsoft-webkameraer (eksklusive Microsoft Xbox Live Vision Camera): Tre (3) år
For alle andre Microsoft-tastaturer og -museenheder, -skrivebordssæt: Tre (3) år
For alle andre Microsoft-tastaturenheder: Tre (3) år
For alle andre Microsoft-museenheder: Tre (3) år

Denne Begrænsede garanti dækker ikke, og der ydes ingen garanti af nogen art vedrørende eventuelle subjektive eller æstetiske aspekter af Hardwareenheden eller SOFTWAREN. Ovennævnte udtrykkelige garanti er den eneste udtrykkelige garanti, der udstedes til Dem, og gives i stedet for alle andre udtrykkelige eller stiltiende garantier og forpligtelser (med undtagelse af eventuelle stiltiende garantier, som ikke kan fraskrives), herunder eventuelle garantier i medfør af anden dokumentation eller emballage. Ingen oplysninger eller forslag (mundtlige eller i en optegnelse) fra Microsoft, Microsofts repræsentanter, associerede virksomheder eller leverandører eller Microsofts eller disses ansatte eller repræsentanter, kan medføre en garanti eller forpligtelse eller udvide omfanget af denne Begrænsede garanti. Bestemmelsen "Lovvalg, Værneting" i 2. del af Aftalen gælder for denne Begrænsede garanti og er inkorporeret heri ved denne henvisning.

2. Begrænsning på varigheden af stiltiende garantier. Såfremt De er forbruger, har De muligvis også en stiltiende garanti og/eller forpligtelse i henhold til lovgivningen i visse jurisdiktioner, hvilken garanti eller anden ret hermed begrænses til varigheden af Garantiperioden. Visse jurisdiktioner tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller forpligtelse,, hvorfor ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for Dem.

B. ENESTE BEFØJELSE. I henhold til gældende lovgivning og det her anførte, og forudsat at De returnerer SOFTWAREN og Hardwareenheden til det sted, hvor De har erhvervet dem (eller hvis købsstedet ikke accepterer, at De returnerer dem, til Microsoft), sammen med en kopi af kvitteringen eller andet gyldigt bevis for betaling inden for Garantiperioden, vil Microsoft, efter eget valg og som Deres eneste beføjelse i forbindelse med brud på denne Begrænsede garanti og eventuelle stiltiende garantier:

reparere eller ombytte hele eller en del af den defekte SOFTWARE eller den defekte Hardwareenhed, eller

erstatte Deres tilladte tab, som De har pådraget Dem i rimelig tillid, men kun op til det beløb, De måtte have betalt for SOFTWAREN og/eller Hardwareenheden fratrukket et beløb svarende til den rimelige værdiforringelse som følge af den faktiske brug.

Ovenstående beføjelse er underlagt følgende:

Repareret eller udskiftet SOFTWARE eller Hardwareenhed vil enten være ny eller nyistandsat eller brugt (driftsklar), sammenlignelig i funktion og ydeevne med den oprindelige Hardwareenhed (eller SOFTWARE) og kan indeholde tredjepartselementer.

Der udstedes garanti for enhver SOFTWARE eller Hardwareenhed, som repareres eller udskiftes i henhold til denne Begrænsede garanti, for den resterende del af den oprindelige Garantiperiode eller 30 dage fra datoen for afsendelse af elementet til Dem, afhængigt af hvilken periode der er længst. Såfremt en opgradering til SOFTWAREN leveres med e ny begrænset garanti, gælder vilkårene for denne nye begrænsede garanti alene for den opgraderede SOFTWARE, men ikke for den oprindelige Hardwareenhed.

Medmindre andet følger af lovgivningen i Deres jurisdiktion, skal De afholde omkostningerne ved transport (herunder emballage) i forbindelse med garantiydelse; og

Microsoft udsteder ingen garanti i forbindelse med andre ydelser under denne Begrænsede garanti og fraskriver sig alle eventuelle pligter til at yde håndværksmæssig indsats og ikke at udvise grov eller simpel uagtsomhed i forbindelse med sådan service.

C. FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR ANDRE SKADER. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, ER MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER, ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER SAMT REPRÆSENTANTER IKKE ANSVARLIGE FOR:

(i) FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER;

(ii) SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART RELATERET TIL DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF DATA, KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, TAB AF FORTROLIGE OPLYSNINGER, MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE HELE ELLER EN DEL AF HARDWAREENHEDEN ELLER SOFTWAREN, PERSONSKADE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE AF ENHVER PLIGT (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GROV ELLER SIMPEL UAGTSOMHED, GOD TRO ELLER HÅNDVÆRKSMÆSSIG INDSATS); ELLER

(iii) INDIREKTE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL SOFTWAREN ELLER HARDWAREENHEDEN. OVENNÆVNTE GÆLDER, SELVOM MICROSOFT ELLER EN LEVERANDØR, EN ASSOCIERET VIRKSOMHED ELLER EN REPRÆSENTANT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER, OG SELV I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER GROV ELLER SIMPEL UAGTSOMHED), SKÆRPET ANSVAR, PRODUKTANSVAR, VILDLEDENDE OPLYSNINGER ELLER AF ANDEN ÅRSAG.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for Dem.

D. INGEN DÆKNING. Nærværende Begrænsede garanti gælder ikke, og Microsoft er ikke ansvarlig i henhold til nærværende Begrænsede garanti, såfremt SOFTWAREN eller Hardwareenheden:

- bruges til erhvervsmæssige formål (herunder udlejning eller leasing) eller til formål, der ligger uden for rammerne af SOFTWARE-licensen;

- modificeres eller ændres;

- beskadiges som følge af force majeure, elektronisk overbelastning, fejlagtig anvendelse, misbrug, grov eller simpel uagtsomhed, uheld, slitage, forkert håndtering, forkert brug eller andre årsager, som ikke skyldes fejl eller mangler ved Hardwareenheden eller SOFTWAREN,

- beskadiges af programmer, data, virus eller filer, eller under forsendelse eller transmission,

- ikke bruges i overensstemmelse med den medfølgende dokumentation og brugsvejledning, eller

- repareres, modificeres eller ændres af andre end et værksted, der er godkendt af Microsoft, og det ikke-godkendte værksted forårsager eller medvirker til en fejl eller beskadigelse.

Nærværende Begrænsede garanti omfatter ingen garanti med hensyn til lovbestemte rettigheder eller muligheder, såsom en garanti med hensyn til ejendomsret, uforstyrret nydelsesret eller ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.

E. REGISTRERING. De behøver ikke at registrere købet af SOFTWAREN og Hardwareenheden, for at den Begrænsede garanti er gyldig.

F. BEGUNSTIGET. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, gælder den Begrænsede garanti alene for Dem, den første licenserede bruger af SOFTWAREN eller køber af Hardwareenheden, og der er ingen begunstigede tredjeparter i forhold til den Begrænsede garanti. Medmindre det kræves i henhold til gældende lovgivning, er nærværende Begrænsede garanti ikke adresseret til og gælder ikke for nogen anden, herunder enhver, til hvem De måtte overdrage SOFTWAREN og Hardwareenheden i overensstemmelse med Aftalen.

G. YDERLIGERE OPLYSNINGER. Microsoft er garanten i henhold til nærværende Begrænsede garanti. For at modtage instruktioner til, hvordan De sikrer opfyldelse af nærværende Begrænsede garanti, skal De enten kontakte Microsoft i Deres land eller skrive til: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, eller besøge Microsoft på World Wide Web på adressen http://www.microsoft.com.

De skal desuden:

1. Fremsende bevis for betaling i form af en gyldig, dateret kvittering eller faktura (eller en kopi), der dokumenterer, at De er den begunstigede part i henhold til nærværende Begrænsede garanti, og at De gør en beføjelse gældende inden for Garantiperioden.

2. Følge Microsofts forsendelsesvejledning og andre instruktioner, såfremt Microsoft fastslår, at hele eller en del af Hardwareenheden eller SOFTWAREN kræver returnering. For at sikre opfyldelse af det Begrænsede ansvar skal De bringe eller levere det pågældende element i originalemballage eller en indpakning, der yder tilsvarende beskyttelse, til det sted, Microsoft måtte angive. Medmindre andet følger af lovgivningen i Deres jurisdiktion, skal De afholde omkostningerne ved transport (herunder emballage) i forbindelse med garantiydelse.

3. Slette eller fjerne eventuelle filer eller data, som De anser for at være private eller fortrolige, før De sender elementet til Microsoft.

Såfremt De ikke følger ovenstående instruktioner, kan det medføre forsinkelser, betyde, at De pådrager dem yderligere udgifter, eller gøre garantien ugyldig.

Nærværende Begrænsede ansvar giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis andre rettigheder, afhængigt af retskredsen. I tilfælde af at et af vilkårene i nærværende Begrænsede ansvar er forbudt ved lov, har det pågældende vilkår ingen gyldighed, men den resterende del af det Begrænsede ansvar er fortsat gældende fuldt ud, såfremt risikofordelingen ikke forrykkes væsentligt.




