אחריות מוגבלת

חשוב – יש לקרוא בעיון אחריות מוגבלת זו, כדי להבין את הזכויות והחובות הכלולות בה. פירוש המונח "התקן חומרה" הוא מוצר חומרה של ®Microsoft. פירוש המונח "אתה" הוא משתמש יחיד או גוף משפטי יחיד שאליו תהיה התייחסות באחריות מוגבלת זו באמצעות המונחים "אתה" ו"שלך".

א. אחריות.

1. אחריות מפורשת. בכפוף לתנאים ולהתניות הכלולים באחריות מוגבלת זו, ובמקום כל אחריות מפורשת אחרת (אם קיימת), Microsoft מאשרת שבתנאי שימוש או שירות רגילים, החל מתאריך הרכישה המוצג בקבלה שברשותך או בהוכחת תשלום דומה במשך i) 90 הימים הבאים עבור התוכנה, ובמשך ii) פרק הזמן שיצוין להלן עבור התקן החומרה הרלוונטי (שיכונה מעתה ואילך כ"תקופת האחריות"), התוכנה והתקן החומרה יתאימו באופן מהותי לאריזה ולתיעוד הנלווים שסופקו על-ידי Microsoft. באשר לפגמים שיתגלו לאחר תקופת האחריות, לא יחולו אחריות או חיוב מכל סוג שהוא.

תקופת האחריות:

Xbox 360 Accessories for Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: אחריות למשך תשעים (90) יום.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: שנה אחת (1) 
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: שנתיים
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: חמש (5) שנים
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: שלוש (3) שנים
עבור כל מצלמות האינטרנט האחרות של Microsoft (למעט Microsoft Xbox Live Vision Camera): שלוש (3) שנים
עבור כל ערכות שולחן העבודה האחרות של Microsoft הכוללות מקלדת ועכבר: שלוש (3) שנים
עבור כל התקני המקלדת האחרים של Microsoft: שלוש (3) שנים
עבור כל התקני העכבר האחרים של Microsoft: שלוש (3) שנים

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה היבטים סובייקטיביים או אסתטיים של התקן החומרה או התוכנה, ולא ניתנת אחריות מכל סוג אחר ביחס להיבטים אלה. האחריות המפורשת שצוינה לעיל היא האחריות המפורשת הבלעדית שניתנת לך, והיא מחליפה כל אחריות או חיוב אחרים, מפורשים או מרומזים (פרט לקיומה של אחריות מרומזת שלא ניתן לוותר עליה), כולל כל אחריות שצוינה בתיעוד אחר או באריזה אחרת. כל מידע או הצעה שנמסרו (בעל-פה או בהקלטה) על-ידי Microsoft, סוכניה, נציגויותיה או ספקיה, או על-ידי העובדים או הסוכנים של גופים אלה, אינם מספקים אחריות, חיוב או הרחבה להיקף אחריות מוגבלת זו. ההוראה "החוק החל; פורום בלעדי" של חלק 2 של ההסכם חלה על אחריות מוגבלת זו וכלולה בהסכם זה על דרך ההפניה.

2. הגבלה על משך האחריות המרומזת. אם אתה צרכן, ייתכן שניתנים לך גם אחריות ו/או חיוב מרומזים בתוקף החוקים של סמכויות שיפוט מסוימות. אחריות משתמעת זו מוגבלת למשך תקופת האחריות. חלק מסמכויות השיפוט אינן מאפשרות להגביל את משך תקופת האחריות או החיוב המרומזים, כך שייתכן שההגבלות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.

ב. תרופה בלעדית. בכפוף לחוק החל ולתנאים המפורטים להלן, ובהנחה שהחזרת את התוכנה ואת התקן החומרה למקום שבו רכשת אותו (או, אם מקום זה לא יקבל את ההתקן המוחזר, ל- Microsoft) עם העתק של הקבלה או כל הוכחת תשלום אחרת שתסופק בתום לב במהלך תקופת האחריות, Microsoft, על-פי שיקול דעתה וכתרופה בלעדית שתינתן לך בעבור הפרת אחריות מוגבלת זו וכל אחריות מרומזת:

תתקן או תחליף את כל התוכנה הפגומה או התקן החומרה הפגום; או את חלקם; או

תשלם לך עבור הנזקים המותרים שנגרמו לך על בסיס ביטחון סביר, אך רק עד לסכום ששילמת (אם בכלל) עבור התוכנה ו/או התקן החומרה, פחות ירידת ערך סבירה המבוססת על השימוש בפועל.

התרופה לעיל כפופה לתנאים הבאים:

כל תוכנה או התקן חומרה מתוקנים או חלופיים יהיה חדש, או משופץ או שמיש, ודומה בתפקודו ובביצועיו להתקן החומרה (או התוכנה) המקורי, והוא עשוי לכלול פריטים של צד ג';

לכל תוכנה או התקן חומרה שתוקן או הוחלף במסגרת אחריות מוגבלת זו תינתן אחריות למשך שארית תקופת האחריות המקורית, או למשך 30 יום מתאריך המשלוח של הפריט בחזרה אליך, התקופה הארוכה מבין השתיים. אם שדרוג לתוכנה מסופק עם אחריות מוגבלת חדשה, התנאים של אחריות מוגבלת חדשה זו יחולו רק על התוכנה המשודרגת, אך לא יחולו על התקן החומרה המקורי;

למעט כפי שנדרש אחרת על-ידי חוקי סמכות השיפוט שלך, עלויות המשלוח (כולל אריזה) עבור שירות האחריות יחולו עליך; וכן

Microsoft אינה מספקת כל אחריות עבור שירותים אחרים שסופקו במסגרת אחריות מוגבלת זו, ומסירה כל אחריות (אם קיימת) בנוגע למאמצי עבודה או העדר רשלנות ביחס לשירותים אלה.

ג. החרגת נזקים אחרים. עד למידה המרבית המותרת על-ידי החוק, MICROSOFT, ספקיה, נציגויותיה וסוכניה לא יהיו אחראים לכל אחד מהבאים:

(1) נזקים תוצאתיים או מקריים;

(2) נזקים או אובדן מכל סוג ומין, הקשורים לאובדן רווחים, הפרעה לפעילות עסקית, אובדן נתונים או פגיעה בפרטיות בסודיות, אי יכולת להשתמש בהתקן החומרה או בתוכנה, או בחלקים שלהם, נזק גופני, אי-מילוי חובה כלשהי (לרבות אך מבלי להגביל, רשלנות, תום לב או מאמצי עבודה); או

(3) נזקים עקיפים, מיוחדים או ענישתיים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לתוכנה או להתקן החומרה. כל האמור לעיל חל גם אם MICROSOFT או מי מספקיה, נציגויותיה או סוכניה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים או אבדות אלה, ואפילו במקרה של אשם, עוולה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או אחריות למוצר, מצג שווא או כל סיבה אחרת.

חלק מסמכויות השיפוט אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים אגביים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלות או ההחרגות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.

ד. הסרת כיסוי האחריות. אחריות מוגבלת זו לא תהיה בתוקף, ו-Microsoft לא תישא באחריות במסגרת אחריות מוגבלת זו אם התוכנה או התקן החומרה:

- משמשים למטרות מסחריות (כולל השכרה או החכרה) או למטרות שאינן מכוסות ברשיון התוכנה;

- בוצעו שינויים או התאמות בהתקן החומרה;

- הנזק נגרם להתקן החומרה על-ידי כוח עליון, הפסקת חשמל, שימוש לא הולם, שימוש לרעה, רשלנות, תאונה, בלאי, טיפול לא מתאים, שימוש שגוי או סיבות אחרות שאינן קשורות לפגמים בהתקן החומרה או בתוכנה;

- הנזק להתקן החומרה נגרם על-ידי תוכניות, נתונים, וירוסים או קבצים, או במהלך הובלתו או העברתו ממקום למקום;

- השימוש בהתקן החומרה אינו תואם לתיעוד הנלווה ולהוראות השימוש; או

- התקן החומרה תוקן, השתנה או הותאם באופן אחר על-ידי גורם שאינו מרכז תיקונים מורשה של Microsoft, ומרכז התיקונים הלא מורשה גרם לפגם או נזק או תרם להתרחשותו.

האחריות המוגבלת אינה כוללת אחריות כלשהי ביחס לזכויות משפטיות או יכולות, כגון אחריות לגבי קניין, הנאה ללא הפרעה או אי-הפרה.

ה. רישום. אינך צריך לבצע רישום של התוכנה או התקן החומרה שרכשת כדי שהאחריות המוגבלת תהיה בתוקף.

ו. מוטבים. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, האחריות המוגבלת ניתנת רק לך, המשתמש המורשה הראשון של התוכנה או הרוכש הראשון של התקן החומרה, והאחריות המוגבלת אינה חלה על מוטבים צד ג'. למעט כפי שנדרש על-ידי החוק, אחריות מוגבלת זו אינה מיועדת ואינה חלה על אף אדם אחר, כולל כל אדם שאליו ביצעת את ההעברה כפי שמתיר ההסכם.

ז. מידע נוסף. Microsoft היא נותנת האחריות במסגרת אחריות מוגבלת זו. לקבלת הוראות למימוש אחריות מוגבלת זו, עליך לפנות לנציגות Microsoft שמספקת את השירות במדינתך, או לכתוב אל: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, או לבקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת http://www.microsoft.com.

בנוסף, עליך:

1. לשלוח הוכחת תשלום בצורת תום לב, קבלה עם תאריך או חשבונית (או העתק), כהוכחה לכך שאתה המוטב של אחריות מוגבלת זו, ושבקשתך לתרופה נמסרה בתוך תקופת האחריות;

2. לפעול בהתאם להוראות המשלוח והוראות אחרות שסופקו על-ידי Microsoft אם נקבע שעליך להחזיר את כל התקן החומרה או התוכנה שברשותך, או את חלקם. כדי לממש את האחריות המוגבלת, עליך לקחת או לשלוח את הפריט באריזתו המקורית, או באריזה המספקת הגנה במידה שווה, למיקום שיימסר לך על-ידי Microsoft. למעט כפי שנדרש אחרת על-ידי חוקי סמכות השיפוט שלך, עלויות המשלוח (כולל אריזה) עבור שירות האחריות יחולו עליך.

3. למחוק או להסיר קבצים או נתונים כלשהם, הנחשבים פרטיים או סודיים, לפני שליחת הפריט ל- Microsoft.

אי מילוי ההוראות לעיל עלול לגרום לעיכובים, לעלויות נוספות שיחולו עליך או לביטול תוקף האחריות.

אחריות מוגבלת זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות, המשתנות מסמכות שיפוט אחת לאחרת. במקרה שחוקים אלה אוסרים תנאי כלשהו מתנאי אחריות מוגבלת זו, תנאי זה יימצא בטל, אם שאר תנאי האחריות המוגבלת ימשיכו לחול במלוא כוחם ותוקפם כל עוד לא חלה הפרעה ממשית בהקצאת הסיכונים.



