ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ—ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ! Ο όρος “Συσκευή Υλικού” αναφέρεται στο προϊόν υλικού Microsoft®. Ο όρος “Εσείς” αναφέρεται σε φυσικό ή σε νομικό πρόσωπο, το οποίο θα αποκαλείται στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ως “Εσείς”, "Σας" και “Εσάς”.

A. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

1. Ρητή Εγγύηση. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και αντί οποιασδήποτε άλλης τυχόν ρητής εγγύησης, η Microsoft εγγυάται ότι, κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, τόσο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όσο και η Συσκευή Υλικού θα ανταποκρίνονται ουσιωδώς σε όσα αναγράφονται στη συσκευασία και τη συνοδευτική τεκμηρίωση της Microsoft, το μεν i) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για 90 ημέρες, η δε ii) Συσκευή Υλικού για τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που καθορίζεται παρακάτω για κάθε συσκευή (η οποία ορίζεται εφεξής ως “Περίοδος Εγγύησης”), και τούτο από την ημερομηνία απόκτησης, όπως εμφανίζεται στην απόδειξη πληρωμής ή άλλο παρεμφερές αποδεικτικό πληρωμής. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνεται οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιοδήποτε ελάττωμα που θα ανακαλυφθεί μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.

Περίοδος Εγγύησης:

Εξαρτήματα Xbox 360 για Windows, Microsoft LifeChat ZX-6000: Ενενήντα (90) ημέρες
Microsoft LifeChat LX-2000, Microsoft LifeChat LX-1000:  Ένας (1) χρόνος
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: Δύο (2) χρόνια
IntelliMouse® Optical, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer για Bluetooth, Wireless IntelliMouse Explorer με Fingerprint Reader: Πέντε (5) χρόνια
Microsoft Fingerprint Reader, Microsoft Presenter 3000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft Notebook Cooling Shuttle, Microsoft Notebook Cooling Base: Τρία (3) χρόνια
Για όλες τις υπόλοιπες συσκευές webcam της Microsoft (εκτός από την Microsoft Xbox Live Vision Camera): Τρία (3) χρόνια
Για όλα τα υπόλοιπα σετ πληκτρολογίου-συσκευής κατάδειξης της Microsoft: Τρία (3) χρόνια
Για όλες τις υπόλοιπες συσκευές πληκτρολογίου της Microsoft: Τρία (3) χρόνια
Για όλες τις υπόλοιπες συσκευές ποντικιού της Microsoft: Τρία (3) χρόνια

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει και δεν παρέχεται καμία εγγύηση άλλου είδους αναφορικά με οποιαδήποτε υποκειμενική ή αισθητική άποψη περί της Συσκευής Υλικού ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ρητή εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω είναι η μοναδική ρητή εγγύηση που παρέχεται σε Εσάς και παρέχεται αντί οποιωνδήποτε άλλων ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων (εκτός από τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις που υφίστανται και των οποίων η αποποίηση δεν είναι δυνατή), περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης που υφίσταται δυνάμει άλλης τεκμηρίωσης ή συσκευασίας. Όλες οι πληροφορίες ή προτάσεις (προφορικές ή καταγεγραμμένες) που παρέχονται από τη Microsoft, τους αντιπροσώπους αυτής, τις συγγενείς εταιρείες ή τους προμηθευτές αυτής ή από τους υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους όλων των ανωτέρω, δεν αποτελούν εγγύηση ή προϋπόθεση και δεν επεκτείνουν την έκταση της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης. Ο όρος “Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αποκλειστική Δικαιοδοσία” του Μέρους 2 της Άδειας ισχύει και για την εν λόγω Περιορισμένη Εγγύηση, ενσωματώνεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

2. Περιορισμός της διάρκειας ισχύος των σιωπηρών εγγυήσεων. Εάν είστε καταναλωτής, ενδέχεται το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο να αναγνωρίζει την ύπαρξη σιωπηρών εγγυήσεων ή/και όρων και προϋποθέσεων, η χρονική διάρκεια ισχύος των οποίων δυνάμει της παρούσας περιορίζεται στη χρονική διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης. Εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει περιορισμούς στη χρονική διάρκεια σιωπηρών εγγυήσεων και όρων, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα ισχύει στην περίπτωσή σας.

B. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα παρακάτω, και υπό τον όρο ότι επιστρέφετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και τη Συσκευή Υλικού στο σημείο από όπου τα προμηθευτήκατε (ή, εάν η επιστροφή στο εν λόγω σημείο δεν γίνει δεκτή, στη Microsoft) με αντίγραφο της απόδειξής σας ή με κάποιο άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό πληρωμής κατά τη διάρκεια ισχύος της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft, κατ' επιλογή της και ως αποκλειστική σας αποζημίωση για αθέτηση της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και οποιωνδήποτε άλλων σιωπηρών εγγυήσεων:

θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει μέρος ή ολόκληρο το ελαττωματικό ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή την ελαττωματική Συσκευή Υλικού ή

θα καταβάλει αποζημίωση για τις ζημιές που έχετε υποστεί έχοντας βασιστεί εύλογα στο λογισμικό ή τη συσκευή υλικού, η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει το ποσό που έχετε καταβάλει για το Λογισμικό (αν ισχύει) για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και τη Συσκευή Υλικού μείον την εύλογη υποτίμηση που βασίζεται στην πραγματική χρήση.

Η παραπάνω αποζημίωση υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οποιοδήποτε προϊόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή Συσκευής Υλικού επισκευαστεί ή αντικατασταθεί θα σας παρασχεθεί καινούριο ή ανακαινισμένο ή μεταχειρισμένο αλλά σε καλή κατάσταση, συγκρίσιμο σε λειτουργία και απόδοση με την αρχική Συσκευή Υλικού (ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) και ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία τρίτων κατασκευαστών.

Για οποιοδήποτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή Συσκευή Υλικού επισκευαστεί ή αντικατασταθεί βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, παρέχεται εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης ή για 30 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του στοιχείου σε εσάς, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή της Συσκευής Υλικού παρέχεται νέα εγγύηση για την ίδια Περίοδο Εγγύησης που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν λάβετε μια αναβάθμιση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με μια νέα περιορισμένη εγγύηση, τότε οι όροι της νέας αυτής περιορισμένης εγγύησης θα ισχύουν μόνο για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως αναβαθμίστηκε αλλά δεν θα ισχύουν για την αρχική Συσκευή Υλικού.

Τα έξοδα μεταφοράς (περιλαμβανομένης και της συσκευασίας) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρασχεθείσας εγγύησης βαρύνουν Εσάς, εκτός και αν ορίζει διαφορετικά το εφαρμοστέο δίκαιο και

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και αποποιείται οποιωνδήποτε υποχρεώσεων (αν υπάρχουν) σχετικά με την ποιότητα κατασκευής ή την έλλειψη δέουσας επιμέλειας όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:

(i) ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ

(ii) ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) Ή

(iii) ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ.

Εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για θετικές ή αποθετικές ζημιές ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή για διαφυγόντα κέρδη, ο παραπάνω περιορισμός δεν θα ισχύει στην περίπτωσή σας.

Δ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν θα ισχύσει και η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, στην περίπτωση που το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή η Συσκευή Υλικού:

- χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (περιλαμβανομένης της ενοικίασης ή εκμίσθωσης) ή για σκοπούς που δεν ανήκουν στις εφαρμογές που περιγράφονται στην άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- τροποποιηθεί ή παραποιηθεί,

- καταστραφούν λόγω ανωτέρας βίας, απρόβλεπτης ανόδου της τάσης του ρεύματος, κακής μεταχείρισης, κατάχρησης, αμέλειας, ατυχήματος, φθοράς, κακού χειρισμού, εσφαλμένης χρήσης ή άλλων αιτιών που δεν σχετίζονται με ελαττώματα της Συσκευής Υλικού ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- καταστραφεί λόγω προγραμμάτων, δεδομένων, ιών ή αρχείων ή κατά τη διάρκεια αποστολής ή μεταδόσεων

- δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τις οδηγίες χρήσης ή

- επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή υποστεί μετατροπές από κάποιο άλλο κέντρο επισκευής και όχι από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Microsoft και αυτό το μη εξουσιοδοτημένο κέντρο προκαλέσει ή συμβάλει στην πρόκληση οποιουδήποτε ελαττώματος ή βλάβης.

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση σχετικά με νόμιμα δικαιώματα ή δυνατότητες, όπως οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, αδιατάρακτης νομής ή μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

E. ΔΗΛΩΣΗ. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε την αγορά του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και της Συσκευής Υλικού για να τεθεί σε ισχύ η Περιορισμένη Εγγύηση.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Στην έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Περιορισμένη Εγγύηση παρέχεται μόνο σε εσάς, τον πρώτο νόμιμο χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή αγοραστή της Συσκευής Υλικού, και δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι αυτής της Περιορισμένης Εγγύησης. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν προορίζεται ούτε αφορά κανέναν άλλο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ατόμου στο οποίο μεταβιβάζετε το προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Άδεια.

Ζ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η Microsoft είναι ο εγγυητής σύμφωνα με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη θυγατρική της Microsoft στη χώρα σας (Microsoft Hellas S.A., Λ. Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι Αττικής, τηλέφωνο (010) 6806775) ή να στείλετε σχετική επιστολή στην: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Microsoft στο World Wide Web, στη διεύθυνση http://www.microsoft.com.

Θα πρέπει επίσης:

1. Να υποβάλετε αποδεικτικό πληρωμής (π.χ. απόδειξη ή τιμολόγιο), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία ή τιμολόγιο (ή αντίγραφο αυτού) που θα πιστοποιεί ότι εσείς είστε ο δικαιούχος της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης καθώς και ότι το αίτημά σας για αποζημίωση γίνεται εντός της Περιόδου Εγγύησης.

2. Να ακολουθήσετε τις οδηγίες αποστολής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές οδηγίες της Microsoft που καθορίζουν εάν ένα μέρος ή ολόκληρη η Συσκευή Υλικού ή το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ πρέπει να επιστραφούν. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από την Περιορισμένη Εγγύηση, θα πρέπει να μεταφέρετε ή να παραδώσετε το υλικό είτε στην αρχική του συσκευασία είτε σε μια συσκευασία που παρέχει τον ίδιο βαθμό προστασίας στην τοποθεσία που καθορίζεται από τη Microsoft. Τα έξοδα μεταφοράς (περιλαμβανομένης και της συσκευασίας) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρασχεθείσας εγγύησης βαρύνουν Εσάς, εκτός και αν ορίζει διαφορετικά το εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε αρχεία ή δεδομένα θεωρείτε προσωπικά ή εμπιστευτικά, πριν την αποστολή του στοιχείου στη Microsoft.

Η αδυναμία τήρησης των παραπάνω οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, που θα σας επιβαρύνουν με πρόσθετες χρεώσεις, ή σε ενδεχόμενη ακύρωση της εγγύησής σας.

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία, θα θεωρείται άκυρος, αλλά οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους εφόσον ο καταμερισμός κινδύνων δεν διαταράσσεται ουσιαστικά.




