OMEJENO JAMSTVO

POMEMBNO – POZORNO PREBERITE TO OMEJENO JAMSTVO, DA BOSTE RAZUMELI SVOJE PRAVICE IN OBVEZNOSTI. Izraz »strojna oprema« pomeni izdelek strojne opreme družbe Microsoft®. Izraz »vi« pomeni posameznika ali posamezno pravno osebo, ki bo v tem omejenem jamstvu imenovana z izrazoma »vi« ali »vaš«.

A. JAMSTVA.

1. Izrecno jamstvo. Microsoft v skladu s pogoji in določili tega omejenega jamstva ter namesto katerega koli drugega (morebitnega) izrecnega jamstva jamči, da bosta PROGRAMSKA OPREMA in strojna oprema ob običajni uporabi in vzdrževanju na dan nakupa, kot je prikazan na vašem računu ali podobnem dokazilu o plačilu, in naslednjih i) 90 dni za PROGRAMSKO OPREMO ter ii) v spodaj navedenem časovnem obdobju za ustrezno strojno opremo (oboje v nadaljevanju »obdobje jamstva«) znatno skladni s priloženo Microsoftovo embalažo in dokumentacijo. V zvezi z okvarami, ki jih odkrijete po koncu obdobja jamstva, Microsoft ne daje nobenega jamstva ali pogoja.

Obdobje jamstva:

Pripomočki Xbox 360 za Windows in Microsoft LifeChat ZX-6000: devetdeset (90) dnevno jamstvo.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: eno (1) leto
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 in Wheel Mouse Optical: dve (2) leti
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer for Bluetooth in Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: pet (5) let
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle in Microsoft Notebook Cooling Base: tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove spletne kamere (razen kamere Microsoft Xbox Live Vision Camera): tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove namizne komplete tipkovnic in mišk: tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove tipkovnice: tri (3) leta
Za vse druge Microsoftove miške: tri (3) leta

To omejeno jamstvo ne zajema subjektivnih ali estetskih vidikov strojne opreme ali PROGRAMSKE OPREME, Microsoft pa zanje ne daje nobenega jamstva. Zgoraj navedeno izrecno jamstvo je edino izrecno jamstvo, ki vam ga daje Microsoft namesto vseh drugih izrecnih ali naznačenih jamstev in pogojev (razen katerih koli morebitnih jamstev, ki jih ni mogoče zavrniti), vključno s katerimi koli jamstvi na embalaži ali v dokumentaciji. Nobene ustne ali pisne informacije ali predlogi Microsofta, njegovih posrednikov/agentov, lastniško povezanih podjetij ali dobaviteljev oziroma njegovih ali njihovih zaposlenih niso jamstvo ali pogoj oziroma ne povečujejo obsega tega omejenega jamstva. Za to omejeno jamstvo velja določilo »Uporaba prava; izključno pristojno sodišče« iz 2. dela pogodbe, ki je vključeno v ta del s sklicem.

2. Omejitev trajanja naznačenih jamstev. Kot potrošnik imate lahko v skladu z zakonodajo nekaterih pristojnosti naznačeno jamstvo in/ali pogoj, ki sta s tem omejena na trajanje obdobja jamstva. Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo omejitev glede trajanja naznačenega jamstva ali pogoja, zato zgornja omejitev morda za vas ne velja.

B. IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO. Če med obdobjem jamstva PROGRAMSKO OPREMO in strojno opremo skupaj z izvodom vašega potrdila ali drugim veljavnim dokazilom o plačilu vrnete na mesto, kjer ste ju pridobili (ali Microsoftu, če vam na tem mestu ne omogočijo vračila), bo Microsoft v skladu z upoštevno zakonodajo in spodaj navedenim po svoji izbiri in kot vaše izključno pravno sredstvo v primeru kršitve tega omejenega jamstva in katerih koli naznačenih jamstev:

popravil ali zamenjal poškodovano PROGRAMSKO OPREMO ali strojno opremo delno ali v celoti ali

plačal odškodnino za škodo, ki ste jo utrpeli v razumnem zaupanju, a največ do (morebitnega) zneska, ki ste ga plačali za PROGRAMSKO OPREMO in/ali strojno opremo, zmanjšano za razumno amortizacijo na podlagi dejanske uporabe.

Za zgornje pravno sredstvo velja naslednje:

Popravljena ali zamenjana PROGRAMSKA OPREMA ali strojna oprema bo nova, obnovljena ali rabljena s primerljivimi funkcijami in delovanjem kot prvotna strojna oprema (ali PROGRAMSKA OPREMA) ter lahko vključuje elemente drugih izdelovalcev.

Za vso PROGRAMSKO OPREMO ali strojno opremo, popravljeno ali zamenjano v skladu s tem omejenim jamstvom, velja jamstvo za preostali čas prvotnega obdobja jamstva ali 30 dni od datuma, ko je izdelek poslan nazaj na vaš naslov, kar koli je daljše. Če je nadgradnja za PROGRAMSKO OPREMO dostavljena z novim omejenim jamstvom, potem pogoji novega omejenega jamstva veljajo za nadgrajeno PROGRAMSKO OPREMO, vendar ne za prvotno strojno opremo.

Če zakonodaja v vaši pristojnosti ne določa drugače, so stroški, povezani s prevozom (in pakiranjem) zaradi servisiranja v obdobju jamstva, vaš strošek.

Microsoft ne daje nobenih jamstev v zvezi s katerimi koli drugimi storitvami, ki jih zagotavlja v okviru tega omejenega jamstva, in zavrača vse (morebitne) dolžnosti strokovne skrbnosti ali odsotnosti malomarnosti v povezavi s takšnimi storitvami.

C. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA DRUGE ŠKODE. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, MICROSOFT, NJEGOVA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA IN POSREDNIKI/AGENTI NISO ODGOVORNI ZA KATERO KOLI:

(i) POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO;

(ii) ŠKODO ALI IZGUBO, KI JE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANA Z IZGUBO DOBIČKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA, IZGUBO PODATKOV ALI ZASEBNOSTI ALI ZAUPNOSTI, KATERO KOLI NEZMOŽNOSTJO UPORABE STROJNE OPREME ALI PROGRAMSKE OPREME DELNO ALI V CELOTI, OSEBNO POŠKODBO ALI KATERIM KOLI NEIZPOLNJEVANJEM KAKRŠNIH KOLI OBVEZNOSTI (VKLJUČNO Z – IN BREZ OMEJITVE NA – PREPREČEVANJE MALOMARNOSTI, UKREPANJE V DOBRI VERI IN ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE SKRBNOSTI); ALI

(iii) POSREDNO, POSEBNO ALI DODATNO ŠKODO, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME ALI STROJNE OPREME ALI JE Z NJIMA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANA. NAVEDENO VELJA, ČEPRAV JE BIL MICROSOFT ALI KATERI KOLI DOBAVITELJ, LASTNIŠKO POVEZANO PODJETJE ALI POSREDNIK/AGENT OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKIH IZGUB ALI ŠKOD, IN TUDI V PRIMERU KRIVDE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI ODGOVORNOSTI ZA IZDELKE, LAŽNE PREDSTAVITVE ALI DRUGEGA RAZLOGA.

Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato za vas zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda ne veljajo.

D. IZKLJUČITVE IZ JAMSTVA. To omejeno jamstvo ne velja in Microsoft v skladu s tem omejenim jamstvom ne prevzema nobene odgovornosti, če PROGRAMSKO OPREMO ali strojno opremo:

– uporabljate v komercialne namene (vključno z zakupom ali najemom) ali namene, ki so zunaj obsega licence za PROGRAMSKO OPREMO;

– spreminjate ali nedovoljeno posegate vanjo;

– poškoduje višja sila ali električni udar oziroma se poškoduje zaradi napačne uporabe, zlorabe, malomarnosti, nesreče, obrabe, napačnega ravnanja, uporabe za napačen namen ali drugih razlogov, ki niso povezani z okvarami v strojni opremi ali PROGRAMSKI OPREMI;

– poškodujejo programi, podatki, virusi ali datoteke ali se poškoduje med pošiljanjem ali prenosom;

– ne uporabljate v skladu s priloženo dokumentacijo in navodili za uporabo ali

– popravlja, spreminja ali prilagaja kdo drug kot Microsoftov pooblaščeni servisni center in nepooblaščeni center povzroči katero koli okvaro ali škodo ali prispeva k njenemu nastanku.

To omejeno jamstvo ne vključuje nobenih jamstev glede zakonskih pravic ali zmožnosti, kot so jamstvo glede lastnine, nemotenega uživanja ali odsotnosti kršitev pravic intelektualne lastnine.

E. REGISTRACIJA. To omejeno jamstvo velja le, če registrirate nakup PROGRAMSKE OPREME in strojne opreme.

F. UPRAVIČENEC. Do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, lahko omejeno jamstvo uveljavljate samo vi, prvi licencirani uporabnik PROGRAMSKE OPREME ali kupec strojne opreme, nobena tretja oseba pa ni upravičena do uveljavljanja omejenega jamstva. Če zakonodaja ne določa drugače, to jamstvo ni namenjeno nikomur drugemu in ne velja za nikogar drugega, vključno s katero koli osebo, ki ji prenesete izdelke, kot je dovoljeno v pogodbi.

G. DODATNE INFORMACIJE. V skladu s tem omejenim jamstvom je garant Microsoft. Če želite navodila za uveljavljanje tega omejenega jamstva, se obrnite na Microsoftovo podružnico v svoji državi ali pišite na naslov Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA, ali obiščite Microsoftovo spletno mesto http://www.microsoft.com.

Pri tem morate tudi:

1. Predložiti dokazilo o plačilu v obliki poštenega in datiranega potrdila ali računa (ali njegovo kopijo), ki dokazuje, da ste upravičenec tega omejenega jamstva in da svoje pravno sredstvo uveljavljate v obdobju jamstva.

2. Upoštevati Microsoftova navodila za pošiljanje in druga navodila, če se izkaže, da je treba vašo strojno opremo ali PROGRAMSKO OPREMO vrniti delno ali v celoti. Če želite uveljavljati omejeno jamstvo, morate izdelek v originalni embalaži ali embalaži, ki zagotavlja enako raven zaščite, odnesti ali dostaviti na mesto, ki ga določi Microsoft. Če zakonodaja v vaši pristojnosti ne določa drugače, so stroški, povezani s prevozom (in pakiranjem) zaradi servisiranja v obdobju jamstva, vaš strošek.

3. Izbrisati ali odstraniti vse zasebne ali zaupne datoteke ali podatke, preden izdelek pošljete Microsoftu.

Če ne upoštevate zgornjih navodil, lahko pride do zamud ali razveljavitve vašega jamstva ali lahko utrpite dodatne stroške.

To omejeno jamstvo vam podeljuje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo glede na pristojnost. Če taka zakonodaja prepoveduje kateri koli pogoj tega omejenega jamstva, postane ta pogoj ničen in neveljaven, preostanek omejenega jamstva pa ostane v polni veljavi in je izvršljiv, če razporeditev tveganj ni znatno kršena.



