SINIRLI GARANTİ

ÖNEMLİ—HAKLARINIZI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ANLAMAK İÇİN LÜTFEN BU SINIRLI GARANTİYİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN! “Donanım Aygıtı”, Microsoft® donanım ürününü ifade eder. “Siz” terimi, işbu Sınırlı Garantide “Siz” veya “Sizin” olarak anılan gerçek bir kişiyi veya tek bir tüzel kişiyi ifade eder.

A. GARANTİLER.

1. Açık Garanti. Bu Sınırlı Garanti'nin şart ve koşullarına tabi olarak ve diğer (varsa) açık garantiler yerine, Microsoft normal kullanım ve servis koşulları çerçevesinde Sizin faturanızda belirtilen devralım tarihinde ya da benzeri ödeme kanıtında ve bundan sonra i) YAZILIM için 90 gün boyunca ve ii) Donanım Aygıtı için aşağıda belirtilen süre boyunca (buradan sonra “Garanti Dönemi” olarak anılacaktır) YAZILIM’ın ve Donanım Aygıtı’nın ekli Microsoft paketleri ve belgelerine uyacağını garanti etmektedir. Garanti Dönemi sonrasında ortaya çıkan her türlü kusura ilişkin olarak hiçbir garanti verilmemekte veya koşul belirtilmemektedir.

Garanti Dönemi:

Windows için Xbox 360 Aksesuarları; Microsoft LifeChat ZX-6000: Doksan (90) günlük garanti.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft Life Chat LX-1000: Bir (1) yıl 
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: İki (2) yıl
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: Beş (5) yıl
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft web kameraları (Microsoft Xbox Live Vision Camera hariçtir): Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft klavye ve fare masaüstü setleri: Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft klavye aygıtları: Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft fare aygıtları: Üç (3) yıl

Bu Sınırlı Garanti, Donanım Aygıtı’nın ya da YAZILIM’ın herhangi bir öznel ya da estetik özelliklerini kapsamamakta ya da bunlar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Yukarıda belirtilen açık garanti, Size verilen tek açık garantidir ve herhangi bir belge ya da paket ile yaratılanları da içerecek şekilde tüm diğer açık ya da zımni garantilerin yerine verilmektedir (mevcut olan reddedilemeyen garantiler dışında). Microsoft, temsilcileri, bağlı kuruluşları ya da tedarikçileri ya da bunların çalışanları ya da temsilcileri tarafından verilen hiç bir bilgi ya da tavsiye (sözlü ya da kayıt halinde) bir garanti teşkil etmeyecek ya da bu Sınırlı Garanti’nin kapsamını genişletmeyecektir. Sözleşme’nin 2. Bölümü’ndeki “Tabi Olunan Yasa; Münhasır Yargı Yeri," bu Sınırlı Garanti'ye uygulanacaktır ve buraya atıf yolu işle dahil edilmiştir.

2. Zımni Garantilerin Süresi üzerindeki Sınırlama. Siz bir Tüketici iseniz, aynı zamanda bazı yerlerin yasaları çerçevesinde Garanti Dönemi'nin süresi ile burada sınırlandırılan bir zımni garanti ve/veya koşula sahip olabilirsiniz. Bazı bölgelerde zımni garantilerin veya koşulların sürelerinin kısıtlanmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama Sizin için geçerli olmayabilir.

B. MÜNHASIR TELAFİ HAKKI. Uygulanabilir yasaya ve aşağıdakilere tabi olarak ve Sizin YAZILIMI ve Donanım Aygıtı’nı, Garanti Dönemi içinde faturanız ya da diğer bir iyi niyetli ödeme kanıtı ile birlikte aldığınız yere iade etmeniz koşuluyla (ya da bu yer iadeyi kabul etmediği takdirde Microsoft'a), Microsoft, kendi seçimi ile bu Sınırlı Garanti’nin ve diğer zımni garantilerin ihlaline ilişkin münhasır telafiniz olarak:

Hatalı YAZILIM’ın ya da hatalı Donanım Aygıtı’nın tamamını ya da bir bölümünü onarabilir ya da bunları değiştirebilir; ya da

Makul sınırlar içinde Sizin maruz kaldığınız tahsis edilebilir zararlar için, Size, yalnızca YAZILIM ve/veya Donanım Aygıtı için ödediğiniz (varsa) bedel eksi fiili kullanıma dayalı makul amortismana eşit bir tutar ödenecektir.

Yukarıdaki telafi, aşağıdakilere tabidir:

Herhangi bir onarılan YAZILIM ya da Donanım Aygıtı, yeni ya da onarılmış ya da kullanıma elverişli olacak, işlev ve performans bakımından Donanım Aygıtı'na (ya da YAZILIM'a) benzer olacaktır ve üçüncü taraf kalemleri içerebilir;

Bu Sınırlı Garanti çerçevesinde onarılan ya da değiştirilen herhangi bir YAZILIM ya da Donanım Aygıtı, orijinal Garanti Dönemi’nin geri kalan süresi ya da ürünün size geri gönderilmesinden sonra 30 günlük bir süreden daha uzun olanı boyunca garanti altında olacaktır. YAZILIM’a yönelik bir yükseltme yeni bir sınırlı garanti ile verildiği takdirde, bu yeni sınırlı garantinin koşulları, yalnızca yükseltilen YAZILIM’a uygulanacak ve orijinal Donanım Aygıtı’na uygulanmayacaktır;

Bölgenizdeki yasalar aksini gerektirmedikçe, garanti hizmeti için nakliye ile ilgili masraflar (paketleme dahil) size ait olacaktır; ve

Microsoft, bu Sınırlı Garanti çerçevesinde sağlanan diğer hizmetler ile ilgili olarak hiç bir garanti vermemekte ve bu hizmetler ile ilgili olarak işçili ya da ihmal olmaması gibi görevleri de (varsa) reddetmektedir.

C. DİĞER ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI. YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN BÜYÜK ÖLÇÜDE, MICROSOFT VE TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI VE TEMSİLCİLERİ ŞUNLARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR:

(i) SONUCA BAĞLI YA DA ARIZİ ZARARLAR;

(ii) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KAR KAYBINA, İŞ KESİNTİSİNE, VERİ YA DA GİZLİLİK KAYBINA YA DA DONANIM AYGITININ YA DA YAZILIMIN TAMAMINI YA DA BİR BÖLÜMÜNÜ KULLANAMAMA DURUMUNA, YARALANMAYA YA DA HERHANGİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİREMEMEYE (HİÇBİR SINIRLAMA OLMADAN  İHMAL, İYİ NİYET YA DA İŞÇİLİK GÖREVLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) İLİŞKİN TÜM ZARAR VE KAYIPLAR; YA DA

(iii) YAZILIM YA DA DONANIM AYGITINDAN DOĞAN YA DA BUNLAR İLE İLGİLİ OLAN DOLAYLI, ÖZEL YA DA CEZAİ ZARARLAR. YUKARIDAKİLER MICROSOFT YA DA HERHANGİ BİR TEDARİKÇİ, BAĞLI KURULUŞU YA DA TEMSİLCİSİ, BU ZARAR YA DA KAYIP İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ UYGULANACAKTIR VE BİR HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), MUTLAK YA DA ÜRÜN SORUMLULUĞU, HATALI BEYAN YA DA DİĞER BİR NEDEN DURUMUNDA DAHİ UYGULANACAKTIR.

Bazı bölgelerde arızi veya neticede oluşan zararlar nedeniyle sorumluluğun kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama veya sorumluluk kapsamı dışında tutma sizin için geçerli olmayabilir.

D. GARANTİ DIŞI DURUMLAR. Sınırlı Garanti, YAZILIM ve Donanım Aygıtı ile ilgili olarak aşağıdaki durumlarda uygulanmayacak ve Microsoft’ın bu Sınırlı Garanti altında bir yükümlülüğü olmayacaktır:

- ticari amaçlar için kullanıldıkları takdirde (kiralama da dahil olmak üzere) ya da YAZILIM lisansının kapsamı ötesinde kullanıldıkları takdirde;

- üzerlerinde değişiklik yapıldığı ya da oynandığı takdirde;

- Doğal afetler, voltaj yükselmesi, hatalı kullanım, kötüye kullanım, ihmal, kaza, yıpranma, hatalı muamele, hatalı uygulama ya da Donanım Aygıtı ya da YAZILIM’daki eksikliklere ilişkin olmayan diğer nedenler nedeniyle zarar gördüğü takdirde;

- Programlar, veri, virüsler ya da dosyalar ya da gönderi ya da iletim sırasında zarar gördüğü takdirde;

- Ekli belgeler ya da kullanım talimatları uyarınca kullanılmadığı takdirde; ya da

- bir Microsoft yetkili onarım merkezi dışında onarıldığı ya da üzerinde değişiklik yapıldığı takdirde ve yetkili olmayan merkez herhangi bir hata ya da zarara neden olduğu ya da bunlara katkıda bulunduğu takdirde.

Bu Sınırlı Garanti, mülkiyet, müdahalesiz tasarruf ya da ihlal olmaması gibi yasal haklar ya da kabiliyetler ile ilgili herhangi bir garanti içermemektedir.

E. TESCİL. Sınırlı Garanti'nin yürürlüğe girmesi için YAZILIM’ı ve donanımı alımınızı tescil ettirmeniz gerekli değildir.

F. LEHDAR. Uygulanabilir yasa tarafından izin verilen ölçüde, Sınırlı Garanti yalnızca Size, yani satın alınan YAZILIM’ın ya da donanımın birinci lisanslı kullanıcısına yapılır ve Sınırlı Garanti’nin üçüncü taraf lehdarı yoktur. Yasaların gerektirdiğinin dışında, bu Sınırlı Garanti, bu Sözleşme’de verilen yetki çerçevesinde herhangi bir devirde bulunduğunuz kişiler de dahil olmak üzere, kimseye uygulanmaz.

G. DAHA FAZLA BİLGİ. Microsoft bu Sınırlı Garanti çerçevesinde garanti veren taraftır. Bu Sınırlı Garanti’nin yerine getirilmesi amacıyla talimat almak için, Sizin ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu ile temas kurun ya da şu adrese yazın: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, ya da http://www.microsoft.com adresinden Microsoft internet sitesini ziyaret edin.

Ayrıca Siz:

1. Sizin bu Sınırlı Garanti’nin lehdarı olduğunuza ve telafi talebinizin Garanti Dönemi içinde yapıldığına dair bir iyi niyetli tarihli makbuz ya da fatura (ya da kopyası) şeklinde bir ödeme kanıtını sunmalısınız;

2. Kendisi sizin Donanım Aygıtınız’ın ya da YAZILIM’ın bir bölümünün ya da tamamının iade edilmesi gerektiğine karar verirse, Microsoft’un sevkiyat ve diğer talimatlarına uymalısınız. Sınırlı Garanti’nin yerine getirilmesi için, kalemi ya orijinal paketinde ya da eşdeğer koruma sağlayan bir pakette Microsoft tarafından belirlenen bir yere götürmeli ya da göndermelisiniz. Bölgenizdeki yasalar aksini gerektirmedikçe, garanti hizmeti için nakliye ile ilgili masraflar (paketleme dahil) size ait olacaktır.

3. Kalemi Microsoft’a göndermeden önce gizli ya da kişisel olarak gördüğünüz tüm dosya ya da verileri silin.

Yukarıdaki talimatları takip etmemek, gecikmelere, Sizin ek maliyetler ödemenize, ya da garantinizin hükümsüz olmasına neden olabilir.

Bu Sınırlı Garanti Size belirli yasal haklar vermekte olduğu gibi Sizin bölgeden bölgeye değişen başka haklarınız olabilir. Bu Sınırlı Garanti’nin herhangi bir koşulu ilgili yasalar tarafından yasaklandığı takdirde, hükümsüz olacak, ancak Sınırlı Garanti'nin geri kalanı, risk tahsisi ciddi şekilde bozulmadığı takdirde yürürlükte kalmaya devam edecektir.



