OBMEDZENÁ ZÁRUKA

DÔLEŽITÉ. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO OBMEDZENÚ ZÁRUKU, ABY STE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM A POVINNOSTIAM. Výraz „hardvérové zariadenie“ znamená hardvérový produkt spoločnosti Microsoft®. Výraz „vy“ predstavuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá sa v tejto obmedzenej záruke označuje zámenami „vy“ a „váš“ vo všetkých pádových tvaroch.

A. ZÁRUKY

1. Výslovná záruka. V súlade s podmienkami a požiadavkami tejto obmedzenej záruky a namiesto akýchkoľvek iných výslovných záruk (ak existujú) spoločnosť Microsoft zaručuje, že v rámci bežného používania a servisu, počnúc dňom nadobudnutia uvedeným na potvrdení alebo podobnom doklade o platbe, a počas i) ďalších 90 dní pre SOFTVÉR a ii) ďalšieho obdobia uvedeného nižšie pre príslušné hardvérové zariadenie (ďalej označované ako „záručná doba“) budú SOFTVÉR a hardvérové zariadenie do značnej miery zodpovedať baleniu a dokumentácii spoločnosti Microsoft dodávaných s príslušnými produktmi. Pokiaľ ide o chyby zistené po záručnej dobe, neexistujú žiadne záruky ani upozornenia nijakého druhu.

Záručné obdobie:

Príslušenstvo Xbox 360 pre systém Windows, Microsoft LifeChat ZX-6000: záruka deväťdesiat (90) dní
Microsoft LifeChat LX-2000, Microsoft LifeChat LX-1000: jeden (1) rok
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: dva (2) roky
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: päť (5) rokov
Microsoft Fingerprint Reader, Microsoft Presenter 3000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft Notebook Cooling Shuttle, Microsoft Notebook Cooling Base: tri (3) roky
Všetky ďalšie webové kamery spoločnosti Microsoft (okrem kamery Microsoft Xbox Live Vision Camera): tri (3) roky
Všetky ďalšie súpravy klávesníc a myší k počítačom spoločnosti Microsoft: tri (3) roky
Všetky ďalšie klávesnicové zariadenia spoločnosti Microsoft: tri (3) roky
Všetky ďalšie myši spoločnosti Microsoft: tri (3) roky

Táto obmedzená záruka nepokrýva a nijaká záruka akéhokoľvek iného druhu sa neposkytuje s ohľadom na akékoľvek subjektívne alebo estetické aspekty hardvérového zariadenia alebo SOFTVÉRU. Výslovná záruka uvedená vyššie je jedinou vám poskytnutou zárukou a poskytuje sa namiesto všetkých ostatných výslovných alebo implicitných záruk a podmienok (okrem akýchkoľvek neodmietnuteľných implicitných záruk, ktoré existujú) vrátane akýchkoľvek ďalších záruk uvedených v akejkoľvek inej dokumentácii alebo na obale. Žiadne informácie ani návrhy (ústne či písomné) poskytované spoločnosťou Microsoft, jej zástupcami, afiláciami alebo dodávateľmi, prípadne jej alebo ich zamestnancami či zástupcami, neposkytujú záruky ani podmienky ani nerozširujú rozsah tejto obmedzenej záruky. Ustanovenie „Nadriadený právny poriadok. Výlučné fórum“ v 2. časti zmluvy sa vzťahuje na túto obmedzenú záruku a je začlenené do tohto dokumentu formou doložky k zmluve.

2. Obmedzenie trvania implicitných záruk. Ako spotrebiteľ si môžete uplatniť implicitnú záruku alebo podmienku v súlade so zákonmi príslušného právneho poriadku. Jej trvanie sa týmto obmedzuje na záručnú dobu. Niektoré právne poriadky nepovoľujú obmedzenia doby trvania implicitných záruk ani podmienok, takže uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

B. VÝLUČNÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK. V súlade s platnými právnymi predpismi a nasledujúcimi ustanoveniami a za predpokladu, že SOFTVÉR a hardvérové zariadenie vrátite v mieste ich zakúpenia (alebo spoločnosti Microsoft, ak v príslušnom mieste vrátenie neakceptujú) s kópiou potvrdenia alebo iným dôveryhodným dôkazom o platbe počas záručnej doby, spoločnosť Microsoft, podľa svojho uváženia a ako váš výlučný opravný prostriedok za porušenie tejto obmedzenej záruky a akýchkoľvek implicitných záruk:

úplne alebo čiastočne opraví chybný SOFTVÉR či chybné hardvérové zariadenie alebo

vám zaplatí za prípustné škody, ktoré vám vznikli pri primeranom spoliehaní sa na príslušné produkty, ale len do výšky sumy (ak existuje), ktorú ste zaplatili za SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie, zníženej o primeranú amortizáciu vyplývajúcu z ich bežného používania.

Uvedený opravný prostriedok sa riadi nasledujúcimi skutočnosťami:

Akýkoľvek opravený alebo nahradený SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie budú nové alebo zrenovované, prípadne použiteľné na servisné účely funkčne a výkonom porovnateľným s pôvodným hardvérovým zariadením (alebo SOFTVÉROM) a môžu zahŕňať položky tretích strán.

Za akýkoľvek SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie opravené alebo nahradené na základe tejto obmedzenej záruky sa bude ručiť po dobu rovnajúcu sa pôvodnej záručnej dobe alebo 30 dní odo dňa, kedy vám bola príslušná položka zaslaná späť, podľa toho, ktorá doba je dlhšia. Ak sa s novou obmedzenou zárukou doručí upgrade SOFTVÉRU, budú platiť podmienky tejto novej obmedzenej záruky, ale len na upgradovaný SOFTVÉR. Nebudú sa vzťahovať na pôvodné hardvérové zariadenie.

Ak to váš právny poriadok nevyžaduje inak, náklady spojené s prenosom (vrátane balného) na vykonanie záručného servisu si hradíte sami a

spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v súvislosti s touto obmedzenou zárukou a odmieta akékoľvek záväzky (ak existujú) súvisiace s odbornou prácou alebo nezanedbaním, ktoré sa týkajú takýchto služieb.

C. VYLÚČENIE INÝCH ŠKÔD. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA, AFILÁCIE A ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE:

(i) NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY,

(ii) ŠKODY ANI STRATY AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU VZŤAHUJÚCE SA NA UŠLÉ ZISKY, PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATU ÚDAJOV, SÚKROMIA ALEBO DÔVERNOSTI, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ HARDVÉROVÉ ZARIADENIA ALEBO SOFTVÉR AKO CELOK ALEBO JEHO ČASŤ, UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ ANI NA NEDODRŽANIE ZÁVÄZKOV (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, AKÝCHKOĽVEK POVINNOSTÍ NEZANEDBANIA, DOBREJ VIERY ALEBO ODBORNEJ PRÁCE), ANI ZA

(iii) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ČI REPRESÍVNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE SO SOFTVÉROM ALEBO HARDVÉROVÝM ZARIADENÍM. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA PLATIA AJ VTEDY, AK SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO KTORÝKOĽVEK JEJ DODÁVATEĽ, AFILÁCIA ALEBO ZÁSTUPCA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT ALEBO ŠKÔD, A TO AJ V PRÍPADE CHYBY, PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA), PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO ZODPOVEDNOSTI VÝROBCU ZA PRODUKT, SKRESLENIA ALEBO INÉHO DÔVODU.

Niektoré právne poriadky nepovoľujú vylúčenia ani obmedzenia náhodných alebo následných škôd, takže uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

D. VYLÚČENIE Z POKRYTIA. Táto obmedzená záruka neplatí a spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s touto obmedzenou zárukou, ak pre SOFTVÉR alebo hardvérové zariadenie platia nasledujúce skutočnosti:

– používajú sa na komerčné účely (vrátane prenajímania alebo poskytovania na lízing) alebo na účely neuvedené v licencii na SOFTVÉR,

– upravujú sa alebo menia nepovoleným spôsobom,

– došlo k ich poškodeniu z vyššej moci, nárazovým prúdom, nesprávnym zaobchádzaním, zneužitím, nedbalosťou, v rámci nehody, opotrebovaním z používania, nesprávnou manipuláciou, nesprávnou aplikáciou alebo z iných príčin, ktoré nesúvisia s chybami hardvérového zariadenia alebo SOFTVÉRU,

– poškodili ich programy, údaje, vírusy alebo súbory, alebo sa poškodili počas prepravy alebo prenosu,

– nepoužívajú sa v súlade so sprievodnou dokumentáciou a pokynmi na používanie alebo

– opravuje ich, upravuje alebo mení iné ako špecializované servisné centrum spoločnosti Microsoft a toto neoprávnené centrum spôsobuje alebo prispieva k poškodeniu alebo škodám.

Táto obmedzená záruka nezahŕňa žiadnu záruku týkajúcu sa zákonných práv alebo možností, napríklad akúkoľvek záruku týkajúcu sa právneho titulu, nerušeného používania alebo dodržiavania cudzích práv.

E. REGISTRÁCIA. Obmedzená záruka je platná, aj keď získaný SOFTVÉR a hardvérové zariadenie nezaregistrujete.

F. POŽÍVATEĽ. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi je obmedzená záruka vyhotovená iba pre vás, prvého licencovaného používateľa SOFTVÉRU alebo nadobúdateľa hardvérového zariadenia, a neexistujú žiadni požívatelia tejto obmedzenej záruky z tretej strany. Ak to nevyžadujú právne predpisy, nie je táto obmedzená záruka určená a nevzťahuje sa na nikoho iného vrátane osôb, v prospech ktorých uskutočňujete akýkoľvek prevod povolený touto zmluvou.

G. ĎALŠIE INFORMÁCIE. Ručiteľom za túto obmedzenú záruku je spoločnosť Microsoft. Pokyny na dosiahnutie plnenia tejto obmedzenej záruky vám poskytne pobočka spoločnosti Microsoft vo vašej krajine alebo môžete napísať na adresu: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, prípadne navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com.

Musíte tiež:

1. Predložiť dôveryhodný doklad o platbe, potvrdenku o nákupe označenú dátumom alebo faktúru (alebo jej kópiu) ako dôkaz, že ste požívateľom tejto obmedzenej záruky a že vaša požiadavka na opravný prostriedok je v rámci záručnej doby.

2. Postupovať podľa pokynov spoločnosti Microsoft týkajúcich sa prepravy a iných pokynov, ak určujú, že treba vrátiť celý SOFTVÉR či hardvérové zariadenie alebo ich časť. Ak chcete uplatniť plnenie obmedzenej záruky, musíte príslušnú položku doviezť alebo doručiť v pôvodnom obale alebo v obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany, na miesto určené spoločnosťou Microsoft. Okrem osobitných požiadaviek vášho právneho poriadku si náklady na vykonanie záručného servisu spojené s prenosom (vrátane balného) hradíte sami.

3. Vymazať alebo odstrániť všetky súbory alebo údaje, ktoré považujete za súkromné alebo dôverné ešte pred tým, ako príslušnú položku pošlete spoločnosti Microsoft.

Nedodržanie uvedených pokynov môže mať za následok omeškanie, zvýšenie poplatkov alebo môže zrušiť platnosť vašej záruky.

Táto obmedzená záruka poskytuje špecifické práva a môžu sa na vás vzťahovať aj ďalšie práva, ktoré sú v jednotlivých právnych poriadkoch odlišné. Ak je niektorá podmienka tejto obmedzenej záruky takýmito zákonmi zakázaná, mala by byť zrušená, pričom doba obmedzenej záruky zostáva účinná a platná v plnom rozsahu, pokiaľ nie je materiálne narušené rozloženie rizika.



