GARANŢIE LIMITATĂ

IMPORTANT – CITIŢI CU ATENŢIE ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ PENTRU A ÎNŢELEGE DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CARE VĂ REVIN! Termenul „Dispozitiv hardware” desemnează produsul hardware Microsoft®. Termenul „Dvs.” desemnează o persoană fizică sau juridică, denumită „Dvs.” în cadrul acestei Garanţii limitate.

A. GARANŢII.

1. Garanţie expresă. Conform termenilor şi condiţiilor din prezenta Garanţie limitată, cu înlocuirea oricărei alte garanţii exprese (dacă este cazul), Microsoft garantează conformitatea substanţială a PRODUSULUI SOFTWARE şi a Dispozitivului hardware cu ambalajul şi documentaţia Microsoft însoţitoare, în condiţii normale de utilizare şi întreţinere, la data achiziţiei (trecută pe chitanţă sau pe un alt act similar doveditor al plăţii) şi i) în următoarele 90 de zile pentru PRODUSUL SOFTWARE şi ii) în următoarea perioadă menţionată mai jos pentru Dispozitivul hardware corespunzător. În cele ce urmează, ambele perioade vor fi denumite „Perioadă de garanţie”. Pentru defectele descoperite după expirarea Perioadei de garanţie nu se acordă nicio garanţie sau condiţie.

Perioada de garanţie:

Accesorii Xbox 360 pentru Windows, Microsoft LifeChat ZX-6000: garanţie de nouăzeci de zile (90).
Microsoft LifeChat LX-2000, Microsoft LifeChat LX-1000: un (1) an 
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: doi (2) ani
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer pentru Bluetooth, Wireless IntelliMouse Explorer cu Fingerprint Reader: cinci (5) ani
Microsoft Fingerprint Reader, Microsoft Presenter 3000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft Notebook Cooling Shuttle, Microsoft Notebook Cooling Base: trei (3) ani
Pentru toate celelalte camere Web Microsoft (excluzând Microsoft Xbox Live Vision Camera): trei (3) ani
Pentru toate celelalte seturi desktop de tastaturi şi mouse Microsoft: trei (3) ani
Pentru toate celelalte dispozitivele Microsoft de tip tastatură: trei (3) ani
Pentru toate celelalte dispozitivele Microsoft de tip mouse: trei (3) ani

Această Garanţie limitată nu este valabilă în cazul aspectelor subiective sau estetice ale Dispozitivului hardware sau ale PRODUSULUI SOFTWARE. Pentru aceste aspecte nu se acordă niciun fel de garanţie. Garanţia expresă enunţată mai sus este singura garanţie expresă acordată Dvs. şi înlocuieşte toate celelalte garanţii şi condiţii exprese sau tacite (cu excepţia acelor garanţii tacite existente, care nu se pot declina), inclusiv cele create de alte documentaţii sau ambalaje de orice natură. Nicio informaţie sau sugestie (verbală sau înregistrată) dată de compania Microsoft, agenţii săi, companiile afiliate sau furnizorii săi, angajaţii sau agenţii acestora, nu va crea garanţii sau condiţii şi nu va extinde aria de cuprindere a acestei Garanţii limitate. Clauza „Lege aplicabilă; For exclusiv” din partea a 2-a a prezentului Acord este valabilă în cazul acestei Garanţii limitate şi se consideră inclusă în aceasta prin referinţă.

2. Limitarea duratei de valabilitate a garanţiilor tacite. Dacă sunteţi consumator, este posibil să beneficiaţi de garanţie şi/sau condiţii tacite conform legilor din anumite jurisdicţii, care se limitează prin prezenta la Perioada de garanţie. Unele jurisdicţii nu permit limitări ale duratei garanţiei sau a condiţiilor implicite, deci este posibil ca limitările de mai sus să nu fie valabile în cazul Dvs.

B. SINGURA DESPĂGUBIRE. În condiţiile stabilite prin legea aplicabilă şi prin cele ce urmează, dacă restituiţi PRODUSUL SOFTWARE şi Dispozitivul hardware în Perioada de garanţie, în locul în care l-aţi achiziţionat (dacă locul respectiv nu acceptă returul, la Microsoft) împreună cu o copie după chitanţă sau după un alt act doveditor al plăţii, compania Microsoft va avea posibilitatea să aleagă una din următoarele despăgubiri drept singură despăgubire acordată în cazul încălcării acestei Garanţii limitate şi a garanţiilor tacite:

repararea sau înlocuirea integrală sau parţială a PRODUSULUI SOFTWARE sau a Dispozitivului hardware defect sau

plata către Dvs. a daunelor permisibile, pe care le-aţi suferit în urma încrederii rezonabile acordate, dar numai în limita sumei pe care aţi plătit-o pentru PRODUSUL SOFTWARE şi/sau pentru Dispozitivul hardware, diminuată cu o amortizare rezonabilă, în funcţie de utilizarea efectivă.

Despăgubirea de mai sus este condiţionată de următoarele:

PRODUSELE SOFTWARE sau Dispozitivele hardware reparate sau înlocuite vor fi noi, recondiţionate sau folosite, comparabile în funcţionare şi performanţe cu Dispozitivul hardware (sau PRODUSUL SOFTWARE) original şi pot include articole de la terţi;

Orice PRODUS SOFTWARE sau Dispozitiv hardware reparat sau înlocuit în temeiul acestei Garanţii limitate va fi garantat pentru restul Perioadei de garanţie originale sau timp de 30 de zile de la data livrării articolului către Dvs. (perioada mai lungă dintre cele două). Dacă în noua perioadă de garanţie se livrează un upgrade al PRODUSULUI SOFTWARE, atunci termenii respectivei noi garanţii se vor aplica numai PRODUSUL SOFTWARE cu upgrade, dar nu se vor aplica Dispozitivului hardware original;

Cu excepţia situaţiilor în care legislaţia din jurisdicţia Dvs. dispune altfel, costurile legate de transport (inclusiv ambalaje) pentru service în garanţie vor fi suportate de către Dvs. şi

Microsoft nu oferă niciun fel de garanţie legată de alte servicii oferite în temeiul acestei Garanţii limitate şi îşi declină orice obligaţie (dacă există) de efort susţinut sau de absenţă a neglijenţei în legătură cu asemenea servicii.

C. EXCLUDEREA ALTOR DAUNE. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE, MICROSOFT ŞI FURNIZORII SĂI, COMPANIILE AFILIATE ŞI AGENŢII NU POARTĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU:

(i) DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE;

(ii) DAUNELE SAU PIERDERILE DE ORICE NATURĂ LEGATE DE NEREALIZAREA UNOR PROFITURI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA UNOR DATE SAU A CONFIDENŢIALITĂŢII, IMPOSIBILITATEA TOTALĂ SAU PARŢIALĂ DE A UTILIZA DISPOZITIVUL HARDWARE SAU PRODUSUL SOFTWARE, VĂTĂMĂRILE CORPORALE SAU NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAŢII (INCLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA OBLIGAŢII LEGATE DE NEGLIJENŢĂ, BUNĂ CREDINŢĂ SAU EFORT SUSŢINUT) SAU

(iii) DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE DETERMINATE DE SAU LEGATE ÎN ORICE FEL DE PRODUSUL SOFTWARE SAU DE DISPOZITIVUL HARDWARE. PREVEDERILE DE MAI SUS SUNT VALABILE CHIAR DACĂ MICROSOFT SAU ORICARE DINTRE COMPANIILE FURNIZOARE, AFILIATE SAU AGENT A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASEMENEA PIERDERI SAU DAUNE, PRECUM ŞI ÎN CAZURILE DE CULPĂ, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU LEGATĂ DE PRODUS, DECLARAŢIE FALSĂ SAU ALTELE.

Unele jurisdicţii nu recunosc excluderea sau limitarea pagubelor accidentale sau succesive, deci este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul Dvs.

D. EXCLUDEREA DIN GARANŢIE. Prezenta Garanţie limitată nu este valabilă şi nu impune nicio obligaţie companiei Microsoft în următoarele cazuri:

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este utilizat în scopuri comerciale (inclusiv închirierea sau darea în leasing) sau în scopuri care depăşesc limitele licenţei pentru PRODUSUL SOFTWARE;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este modificat sau i se aduc schimbări;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este deteriorat din cauza calamităţilor naturale, vârfurilor de tensiune, utilizării necorespunzătoare, abuzului, neglijenţei, accidentelor, uzurii, manipulării incorecte, utilizării neconforme cu destinaţia sau altor cauze care nu sunt legate de defectele Dispozitivului hardware sau ale PRODUSULUI SOFTWARE;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este deteriorat de programe, date, viruşi sau fişiere sau în timpul livrării sau al transmiterilor;

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware nu este utilizat cu respectarea documentaţiei şi a instrucţiunilor de utilizare însoţitoare sau

- PRODUSUL SOFTWARE sau Dispozitivul hardware este reparat, modificat sau alterat de către alt personal, decât un centru autorizat de reparaţii Microsoft şi centrul neautorizat provoacă defecţiunea sau a deteriorarea sau contribuie la apariţia acesteia.

Această Garanţie limitată nu include nicio garanţie legată de drepturi şi posibilităţi legale, cum ar fi garanţiile legate de titlu, paşnică posesie sau neîncălcare.

E. ÎNREGISTRARE. Valabilitatea Garanţiei limitate nu este condiţionată de înregistrarea de către Dvs. a achiziţiei PRODUSULUI SOFTWARE sau a Dispozitivului hardware.

F. BENEFICIAR. În limitele permise de legea aplicabilă, Garanţia limitată se acordă doar Dvs., în calitate de prim utilizator al PRODUSULUI SOFTWARE sau de cumpărător al Dispozitivului hardware. Nu există terţe părţi beneficiare ale Garanţiei limitate. Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, această Garanţie limitată nu este destinată şi nu este valabilă în cazul altor persoane, inclusiv în cazul persoanelor beneficiare ale transferurilor pe care le faceţi cu respectarea Acordului.

G. ALTE INFORMAŢII. Microsoft este partea care acordă garanţia conform Garanţiei limitate. Pentru a primi instrucţiuni privind punerea în aplicare a acestei Garanţii limitate, trebuie să luaţi legătura cu filiala Microsoft care deserveşte ţara Dvs. sau să scrieţi la adresa: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA sau consultaţi pagina World Wide Web a companiei Microsoft, la adresa http://www.microsoft.com.

De asemenea, trebuie să faceţi următoarele:

1. Trebuie să trimiteţi actul doveditor al plăţii: chitanţă cu dată sau factură (sau copie după factură) din care să reiasă că Dvs. sunteţi beneficiarul acestei garanţii limitate şi cererea de despăgubire este făcută în Perioada de garanţie;

2. Trebuie să urmaţi instrucţiunile Microsoft privind livrarea şi alte aspecte, în cazul în care se determină că Dispozitivul hardware sau PRODUSUL SOFTWARE trebuie returnat integral sau parţial. Pentru a obţine punerea în aplicare a Garanţiei limitate, trebuie să luaţi sau să trimiteţi articolul în ambalajul original sau într-un ambalaj care asigură un grad de protecţie identic până la locul specificat de compania Microsoft. Cu excepţia situaţiilor în care legislaţia din jurisdicţia Dvs. dispune altfel, costurile legate de transport (inclusiv ambalaje) pentru service în garanţie vor fi suportate de către Dvs.

3. Înainte de a trimite articolul la Microsoft, trebuie să ştergeţi sau să îndepărtaţi fişierele sau informaţiile pe care le consideraţi personale sau confidenţiale.

Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus poate duce la întârzieri, costuri suplimentare sau anularea garanţiei.

Garanţia limitată vă acordă anumite drepturi legale. Este posibil să aveţi şi alte drepturi, diferite de la jurisdicţie la jurisdicţie. În cazul în care o prevedere a Garanţiei limitate este interzisă de asemenea norme legale, prevederea respectivă este nulă, dar restul Garanţiei limitate rămâne valabil, cu condiţia ca alocarea riscurilor pe care o stabileşte să nu fie afectată substanţial.



