RAJOITETTU TAKUU

TÄRKEÄÄ – LUE TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN SISÄLTÄMÄT OIKEUDET JA VELVOITTEET HUOLELLISESTI. Termi ”Laitteisto” tarkoittaa Microsoft®-laitteistotuotetta. Termi ”Asiakas” tarkoittaa joko yksityistä tai juridista henkilöä, johon viitataan tässä Rajoitetussa takuussa termillä ”Asiakas” tai sanan taivutetulla muodolla.

A. TAKUUT.

1. Nimenomaisesti ilmaistu takuu. Tämän Rajoitetun takuun ehtojen ja määräysten mukaisesti ja syrjäyttäen muut mahdolliset nimenomaisesti ilmaistut takuut, Microsoft takaa, että tavallisessa käytössä oleva ja tavalliseen tapaan ylläpidetty, asiakkaan maksukuitin tai muun todisteen osoittamana päivämääränä hankittu OHJELMISTO ja Laitteisto vastaavat olennaisilta osiltaan Microsoftin toimituksiin sisältyvää dokumentaatiota i) 90 päivää OHJELMISTON hankinnan jälkeen ja ii) kyseistä Laitteistoa koskien alla määritettynä ajanjaksona (jäljempänä ”Takuuaikana”). Takuu ei koske vikoja, jotka havaitaan Takuuajan umpeuduttua.

Takuuaika:

Xbox 360 -lisälaitteet Windowsille; Microsoft LifeChat ZX-6000: takuu yhdeksänkymmentä (90) päivää.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: yksi (1) vuosi.
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: kaksi (2) vuotta.
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer for Bluetooth ja Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: viisi (5) vuotta.
Microsoft Fingerprint Reader;  Microsoft Presenter 3000;  Microsoft LifeChat LX-3000;  Microsoft Notebook Cooling Shuttle;  Microsoft Notebook Cooling Base: kolme (3) vuotta.
Kaikki muut Microsoftin Web-kamerat (paitsi Microsoft Xbox Live Vision Camera): kolme (3) vuotta.
Kaikki muut Microsoftin näppäimistö- ja hiiri -työpöytäpakkaukset: kolme (3) vuotta.
Kaikki muut Microsoftin näppäimistölaitteet: kolme (3) vuotta.
Kaikki muut Microsoftin hiirilaitteet: kolme (3) vuotta.

Kaikki muut Microsoftin laitteistot (mukaan lukien Microsoftin näppäimistöt ja Desktop-sarjat): kolme (3) vuotta.

Rajoitettu takuu tai muu takuu ei koske Laitteistoon tai OHJELMISTOON liittyviä subjektiivisia arvoja tai kauneuskäsityksiä. Edellä nimenomaisesti ilmaistu takuu on ainoa Asiakkaalle myönnetty ja nimenomaisesti ilmaistu takuu, joka syrjäyttää kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut ja ehdot (lukuun ottamatta pakottavien säännösten nojalla olemassa olevia oletettuja takuita) mukaan lukien muuhun dokumentaatioon tai toimituspakettiin sisältyvät takuut ja ehdot. Microsoftin, sen edustajien, konserniyhtiöiden tai jonkin niistä työntekijän suullisesti tai kirjallisesti ilmoittamat tiedot tai ehdotukset eivät perusta takuuta eivätkä ne laajenna tässä asiakirjassa määritettyä Rajoitetun vastuun sovellusalaa. Sopimuksen osan 2 kohdassa ”Sovellettava laki, tuomioistuin” mainittuja ehtoja sovelletaan Rajoitettuun takuuseen tämän lauseen perusteella.

2. Oletettujen takuiden voimassaoloajan rajoitukset. Kuluttajana asiakkaalla voi joidenkin lainkäyttöalueiden lakien mukaisesti olla oikeus myös oletettuihin takuisiin tai ehtoihin, joiden voimassaoloaika rajataan täten enintään Takuuajan pituiseksi. Oletetun takuun tai oletettujen ehtojen rajoitukset eivät ole sallittuja joillakin lainkäyttöalueilla, joten edellä mainittua rajoitusta ei ehkä voida soveltaa asiakkaan tapauksessa.

B. AINOA OIKEUS. Sovellettavan lain mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että asiakas palauttaa Takuuaikana OHJELMISTON ja Laitteiston sekä kopion ostokuitista tai muun kohtuulliseksi katsottavan todisteen maksusta myyjälle (tai Microsoftille myyjän kieltäytyessä vastaanottamasta tuotetta), Microsoft sitoutuu asiakkaan ainoana oikeutena Rajoitetun takuun tai mahdollisen oletetun takuun rikkomuksen johdosta johonkin seuraavista:

Microsoft korjaa tai vaihtaa viallisen OHJELMISTON tai viallisen Laitteiston kokonaan tai vain viallisen osan; tai

Microsoft maksaa asiakkaalle korvauksen vahingoista, jotka asiakas on tosiasiallisesti kärsinyt kohtuullisesti luottaessaan tuotteen toimintakykyyn, jonka suuruus ei kuitenkaan ylitä asiakkaan OHJELMISTOSTA ja/tai Laitteistosta maksamaa summaa, josta vähennetään todelliseen käyttöön perustuva arvonalennus.

Edellä mainittuihin oikeuksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Korjatun tai vaihdetun OHJELMISTON tai Laitteiston on oltava uusi tai kunnostettu tai käytettynä hyvin huollettu ja alkuperäistä Laitteistoa (tai OHJELMISTOA) vastaava toiminnoiltaan ja suorituskyvyltään. Korjauksessa tai vaihdossa voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen valmistamia osia.

Jokainen Rajoitetun takuun perusteella korjattu tai vaihdettu OHJELMISTO tai Laitteisto kuuluu takuun piiriin jäljelle jäävän alkuperäisen Takuuajan tai kolmenkymmenen (30) päivän ajan toimituspäivästä laskien sen mukaan, kumpi ajanjakso on pitempi. Jos päivitettyyn OHJELMISTOON liittyy uusi rajoitettu takuu, uuden rajoitetun takuun ehtoja sovelletaan vain OHJELMISTON päivitettyyn versioon, ei alkuperäiseen Laitteistoon.

Ellei asiakkaan lainkäyttöalueella ole nimenomaan toisin säädetty, asiakas vastaa takuutoimituksen kuljetuskustannuksista (pakkauskustannukset mukaan lukien).

Microsoft ei myönnä tämän Rajoitetun takuun perusteella tehdyille muille palveluille mitään takuita ja kiistää kaikki mahdolliset velvollisuudet liittyen työn ammattimaisuuteen sekä siihen, ettei palvelujen toimituksissa tapahdu laiminlyöntejä.

C. MUIDEN VAHINKOJEN POISSULKEMINEN. ELLEI LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, MICROSOFT JA SEN TOIMITTAJAT, KONSERNIYHTIÖT JA EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN:

(i) VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA

(ii) LIIKEVOITON MENETYKSEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEN, TIETOJEN TAI YKSITYISYYDEN MENETYKSEN, TAI SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN MENETYKSEN AIHEUTTAMISTA MISTÄ TAHANSA VAHINGOISTA, TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUIVAT SIITÄ, ETTEI LAITTEISTOA TAI OHJELMISTOA TAI MITÄÄN NIIDEN OSAA OLE VOITU KÄYTTÄÄ, HENKILÖVAHINGOISTA TAI MINKÄ TAHANSA VELVOLLISUUKSIEN (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MIKÄ TAHANSA VELVOLLISUUS TOIMIA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA AMMATTIMAISESTI) TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; TAI

(iii) EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUKSENLUONTEISISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT OHJELMISTOON TAI LAITTEISTOON TAI JOHTUVAT NIISTÄ. EDELLÄ MAINITTU PÄTEE VAIKKA MICROSOFTILLE TAI SEN TOIMITTAJALLE, KONSERNIYHTIÖLLE TAI EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN MENETYSTEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA; SEKÄ VIRHEEN TAI HUOLIMATTOMUUDEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), ANKARAN VASTUUN TAI TUOTEVASTUUN TAI HARHAANJOHTAVIEN TIETOJEN ANTAMISEN TAI MUIDEN SYIDEN OLLESSA KYSEESSÄ.

Mikäli edellä mainitut vastuun rajoitukset ovat sovellettavan pakottavan lainsäädännön vastaisia, rajoituksia ei sovelleta asiakkaaseen.

D. POISSULKEMINEN TAKUUN PIIRISTÄ. Rajoitettua takuuta ei sovelleta eikä Microsoft ole vastuussa tässä asiakirjassa määritetyn Rajoitetun takuun mukaisella tavalla, jos OHJELMISTOA tai Laitteistoa:

- käytetään kaupalliseen tarkoitukseen (mukaan lukien vuokraaminen) tai tarkoitukseen, joka ylittää OHJELMISTON Käyttöoikeussopimuksen mukaiset käyttötarkoitukset;

- on muutettu tai siihen on muutoin kajottu;

- on vahingoittanut syy, johon Microsoft ei kohtuudella ole voinut varautua, kuten luonnonmullistukset, sähkökatkos, virheellinen käyttö, väärinkäyttö, laiminlyönti, onnettomuus, kuluminen, virheellinen käsittely, asennusvirhe tai muu syy, joka ei aiheudu Laitteiston tai OHJELMISTON sisältämästä virheestä;

- on vahingoittanut ohjelma, data, virus tai tiedostot, tai se on vahingoittunut kuljetuksen- tai lähetyksen aikana;

- ei käytetä toimitukseen sisältyvän dokumentaation ja käyttöohjeiden mukaisesti;

- on korjattu, muutettu tai muokattu muun kuin Microsoftin valtuuttaman korjaajan toimesta, ja jos valtuuttamaton korjaaja aiheuttaa virheen tai pahentaa virhettä tai suurentaa vahingon laajuutta.

Tämän Rajoitetun takuun piiriin eivät kuulu takuut koskien omistusoikeutta ja oikeuksien loukkaamattomuutta.

E. REKISTERÖINTI. Rajoitetun takuun voimaan tulemiseksi asiakkaan ei tarvitse rekisteröidä OHJELMISTOA tai Laitteistoa.

F. EDUNSAAJAT. Sovellettavan lain sallimissa määrin, Rajoitettu takuu on myönnetty ainoastaan asiakkaalle, joka on OHJELMISTON käyttöoikeuden ensimmäinen haltija tai Laitteiston ostaja, eikä Rajoitetulle takuulle ole kolmansia edunsaajia. Ellei laissa toisin edellytetä, valmistajan takuuta ei ole tarkoitettu muille käyttäjille, eikä sitä sovelleta muihin käyttäjiin, mukaan lukien käyttäjä, jonka hyväksi asiakas mahdollisesti tekee minkä tahansa oikeuden siirron sopimuksen ehtojen mukaisesti.

G. LISÄTIETOJA Microsoft vastaa tässä Rajoitetussa takuussa määritetyistä velvoitteista. Lisätietoja Rajoitetun takuun toimeenpanosta saa Microsoftin paikallisesta konserniyhtiöstä tai kirjoittamalla osoitteeseen Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA tai tutustumalla Microsoftin sivustoon osoitteessa http://www.microsoft.com.

Asiakkaan on lisäksi tehtävä seuraavat toimet:

1. Toimitettava maksusta päivätty kuitti tai lasku (tai niiden kopio) todisteeksi siitä, että asiakas on Rajoitetun takuun edunsaaja ja että asiakkaan korvauspyyntö on esitetty Takuuajan kuluessa.

2. Noudatettava Microsoftin toimitusohjeita ja muita ohjeita, jos Microsoft vaatii asiakasta palauttamaan Laitteiston tai OHJELMISTON tai niiden osan. Rajoitettuun takuuseen perustuvan korvauksen saamiseksi asiakkaan on vietävä tai toimitettava tuote joko alkuperäisessä pakkauksessa tai suojaukseltaan alkuperäistä pakkausta vastaavassa pakkauksessa Microsoftin ilmoittamaan paikkaan. Ellei asiakkaan lainkäyttöalueella ole nimenomaan toisin säädetty, asiakas vastaa takuutoimituksen kuljetuskustannuksista (pakkauskustannukset mukaan lukien).

3. Poistettava yksityisiksi tai salassapidettäviksi katsottavat tiedostot tai tiedot tuotteesta ennen tuotteen lähettämistä Microsoftille.

Edellä mainittujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa viivästyksiä, lisäkuluja asiakkaalle tai takuun raukeamisen.

Asiakkaalle myönnetään Rajoitetun takuun mukaiset oikeudet, joiden lisäksi asiakkaalla voi olla myös muita oikeuksia lainkäyttöalueen mukaisesti. Jos lainkäyttöalueen lait eivät salli Rajoitetun takuun ehtojen soveltamista, ehdot mitätöityvät siltä osin kuin Rajoitetun takuun ehtoja ei voida lainkäyttöalueella soveltaa. Rajoitetun takuun jäljelle jääviä ehtoja sovelletaan lain sallimassa määrin sillä edellytyksellä, ettei riskien jakaantuminen ole oleellisesti vääristynyt.




