ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

ВАЖЛИВО – ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ЦЮ ОБМЕЖЕНУ ГАРАНТІЮ, ЩОБ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ! Термін “Пристрій” означає устаткування виробництва Майкрософт®. Термін “Ви” означає особу або окрему юридичну особу, до якої в тексті цієї Обмеженої гарантії звертатимуться як “Ви” або “Ваш”.

A. ГАРАНТІЇ.

1. Явна гарантія. Згідно з умовами цієї Обмеженої гарантії та замість будь-яких інших явних гарантій (якщо такі існують), корпорація Майкрософт гарантує, що при нормальних умовах використання і обслуговування, починаючи з дати, вказаної у квитанції або подібному доказі оплати, і протягом наступних i) 90 днів для ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ та ii) періоду часу, зазначеного нижче для відповідного Устаткування (далі - "Гарантійний період"), функціонування ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ та Устаткування в основному відповідатиме матеріалам та документації корпорації Майкрософт, які їх супроводжують. Гарантійні умови та будь-які положення не поширюються на дефекти, виявлені після закінчення Гарантійного періоду.

Гарантійний період.

Xbox 360 Accessories for Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: дев'яносто (90) днів.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: перший (1) рiк
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: два (2) роки.
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: п'ять (5) років.
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: три (3) роки.
Для всіх інших веб-камер корпорації Майкрософт (окрім Microsoft Xbox Live Vision Camera): три (3) роки
Для всіх інших комплектів клавіатур та мишей Майкрософт для настільних ПК: три (3) роки.
Для всіх інших клавіатур Майкрософт: три (3) роки.
Для всіх інших мишей Майкрософт: три (3) роки.

Ця Обмежена гарантія не поширюється, а також будь-яка інша гарантія не розповсюджуються на будь-які суб'єктивні або естетичні аспекти Устаткування або ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. Викладена вище явна гарантія є для Вас єдиною явною гарантією, яка надається замість усіх інших явних та непрямих гарантій та умов (за винятком будь-якої існуючої незмінної гарантії), включно з тими, що входять до іншого пакету документів або упаковки. Жодні відомості або вказівки (усні чи письмові), що надаються корпорацією Майкрософт, її агентами, афілійованими особами, постачальниками або її чи їхніми працівниками або агентами, не можуть розглядатися як гарантійне зобов'язання або умова, а також розширювати обсяг цієї Обмеженої гарантії. Положення «Застосовне законодавство; виняткова юрисдикція» частини 2 цієї Угоди застосовується до цієї Обмеженої гарантії та цим додається до її складу.

2. Обмеження терміну дії непрямих гарантій. Якщо Ви є покупцем, Ви також можете мати непряму гарантію або умову згідно із законодавством деяких юрисдикцій, термін дії якої обмежується тривалістю Гарантійного періоду. Якщо в деяких юрисдикціях не дозволяється обмеження тривалості дії непрямої гарантії або умови, згадане вище обмеження може до Вас не застосовуватися.

Б. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ. За умови дотримання відповідного законодавства й повернення ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ та Устаткування до місця їх придбання (або, якщо це неможливо, до корпорації Майкрософт) разом із квитанцією або іншим документом, що служить дійсним доказом оплати, протягом Гарантійного періоду корпорація Майкрософт зобов'язується, на свій розсуд, в якості відшкодування збитків у разі порушення умов цієї Обмеженої гарантії та будь-яких непрямих гарантій виконати наступне:

відремонтувати або повністю чи частково замінити пошкоджений ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ чи Устаткування або

відшкодувати фактично заподіяні Вам збитки, але не більше суми (якщо така існує), сплаченої за ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ або Устаткування з помірним зменшенням вартості залежно від дійсного строку використання.

До зазначеного відшкодування застосовуються наступні умови.

Будь-який виправлений або замінений ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ чи Устаткування будуть новими або відновленими чи придатними до використання, відповідатимуть за своїми функціональними та технічними характеристиками оригінальному Устаткуванню (або ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТУ) та можуть містити компоненти сторонніх виробників.

Гарантія на будь-який ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ або Устаткування, відремонтовані чи замінені відповідно до умов цієї Обмеженої гарантії, діятиме протягом залишку початкового Гарантійного періоду або протягом 30 днів після їх повернення Вам, залежно від того, який із цих двох строків довший. Якщо оновлення ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ постачається разом із новою обмеженою гарантією, умови нової обмеженої гарантії поширюватимуться лише на оновлений ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, але не застосовуватимуться до оригінального Устаткування.

Якщо інше не передбачено законодавством Вашої юрисдикції, транспортування (разом з упаковкою) для гарантійного обслуговування здійснюється виключно за Ваш рахунок.

Також корпорація Майкрософт не надає жодних гарантій стосовно будь-яких інших послуг, передбачених цією Обмеженою гарантією, та відмовляється від усіх зобов’язань (якщо такі існують) щодо високої якості виконання або відсутності недбалості відносно цих послуг.

В. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ІНШІ ЗБИТКИ. МІРОЮ, ДОЗВОЛЕНОЮ ВІДПОВІДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ, АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ТА АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА:

(i) ОПОСЕРЕДКОВАНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ;

(ii) ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ ПРИБУТКІВ, ПЕРЕРВИ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТИ ДАНИХ АБО ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЧИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, НЕМОЖЛИВОСТІ ЧАСТКОВОГО ЧИ ПОВНОГО ВИКОРИСТАННЯ УСТАТКУВАННЯ АБО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЗАВДАННЯ ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю АБО НЕВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (ВКЛЮЧНО З, АЛЕ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕЛІЧЕНИМ, НЕВИКОНАННЯМ БУДЬ-ЯКОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, РАЗОМ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ДІЯТИ СУМЛІННО ТА З РОЗУМНОЮ ОБАЧНІСТЮ ЧИ ДОТРИМАННЯМ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ);

(iii) НЕПРЯМІ, ОСОБЛИВІ АБО ВИПАДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ, БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ АБО УСТАТКУВАННЯ. ВИКЛАДЕНЕ ВИЩЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НАВІТЬ ТОДІ, КОЛИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК, АФІЛІЙОВАНА ОСОБА ЧИ АГЕНТ БУЛИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ВТРАТ АБО ЗБИТКІВ; НАВІТЬ У РАЗІ ВІДМОВИ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ), СУВОРОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА, ПЕРЕКРУЧЕННЯ ФАКТІВ АБО З БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ПРИЧИНИ.

У певних юрисдикціях не дозволяється виключення або обмеження відповідальності за опосередковані або випадкові збитки, тому згадане вище обмеження може до Вас не застосовуватися.

Г. ВИНЯТКИ, НА ЯКІ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЛІЦЕНЗІЇ. Обмежена гарантія не застосовується, та корпорація Майкрософт не несе відповідальність за цією гарантію, якщо ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ або Устаткування:

- використовуються в комерційних цілях (включно з орендою або прокатом) або в будь-яких цілях, що виходять за межі ліцензії на ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

- були модифіковані або підроблені;

- пошкоджені внаслідок стихійного лиха, перепадів напруги, порушення умов експлуатації, невідповідного використання, недбалості, нещасного випадку, зношування, неправильної роботи або інших причин, які не мають відношення до дефектів Устаткування або ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ;

- пошкоджені внаслідок дії інших програм, даних, вірусів та файлів або під час транспортування чи передавання;

- не використовуються відповідно до супровідної документації та інструкцій з використання;

- були виправлені, модифіковані або змінені в іншому місці, ніж авторизований сервісний центр корпорації Майкрософт, що призвело до появи будь-якого дефекту чи пошкодження.

Ця Обмежена гарантія не містить жодних гарантій відносно юридичних прав або можливостей, наприклад, гарантій щодо прав власності, спокійного використання або відсутності порушень.

Д. РЕЄСТРАЦІЯ. Вам не потрібно реєструвати придбання ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ та Устаткування, щоб Обмежена гарантія набула чинності.

Е. БЕНЕФІЦІАР. Мірою, дозволеною відповідним законодавством, Обмежена гарантія поширюється лише на Вас, першого ліцензованого користувача ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ або покупця Устаткування. Інших бенефіціарів Обмеженої гарантії немає. За винятком випадків, передбачених законодавством, ця Обмежена гарантія не призначена та не поширюється на будь-яку іншу особу, включно з особою, якій Ви передаєте будь-які права згідно з умовами Угоди.

Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. Корпорація Майкрософт є поручителем за цієї Обмеженою гарантією. За інструкціями щодо гарантійного обслуговування за цією Обмеженою гарантією звертайтеся до дочірньої компанії корпорації Майкрософт у Вашій країні або пишіть за адресою Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; або відвідайте веб-вузол корпорації Майкрософт http://www.microsoft.com.

Також Вам необхідно:

1. Надіслати оригінал підтвердження оплати, квитанцію з датою або рахунок-фактуру (чи копію), які засвідчують, що Ви є бенефіціаром цієї Обмеженої гарантії та Ваш запит на відшкодування був надісланий протягом Гарантійного періоду.

2. Дотримуватися інструкцій щодо відправлення та інших інструкцій корпорації Майкрософт, якщо з'ясується, що Ваше Устаткування або ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ потребують повного або часткового повернення. Щоб отримати гарантійне обслуговування за Обмеженою гарантією, необхідно доставити або надіслати продукт в оригінальній упаковці або упаковці, яка не поступається оригінальній за ступенем захисту, до місця, зазначеного корпорацією Майкрософт. Якщо інше не передбачено законодавством відповідної юрисдикції, транспортування (включно з упаковкою) для гарантійного обслуговування здійснюється виключно за Ваш рахунок.

3. Видалити всі файли або дані, які Ви вважаєте приватними або конфіденційними, перед надсиланням продукту до корпорації Майкрософт.

Невиконання наведених вище інструкцій може призвести до затримки, додаткових витрат з Вашої сторони або скасування гарантії.

Ця Обмежена гарантія надає Вам певні юридичні права, але Ви можете мати й інші права, обсяг яких залежить від юрисдикції. Будь-яке положення цієї Обмеженої гарантії, що заборонено певним законодавством, втрачає юридичну силу, але решта положень діють в повному обсязі, якщо розподілення ризику значно не порушується. 



