BEGRENSET GARANTI

VIKTIG – LES DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN NØYE FOR Å FORSTÅ DINE RETTIGHETER OG PLIKTER! Termen "maskinvareenhet" henviser til det medfølgende maskinvareproduktet fra Microsoft®. Termene "du" og "deg" betyr en fysisk eller juridisk person som omtales i denne begrensede garantien som "du", "deg" og "din(e)".

A. GARANTIER

1. Uttrykkelig garanti. Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien og i stedet for eventuelle andre uttrykkelige garantier garanterer Microsoft at ved normal bruk og service vil PROGRAMVAREN og maskinvareenheten i hovedsak være i samsvar med den medfølgende Microsoft-pakken og dokumentasjonen fra kjøpsdatoen vises på kvitteringen eller tilsvarende kjøpsbevis og i) i 90 dager fremover for PROGRAMVAREN og ii) for den perioden som er angitt nedenfor for maskinvareenheten (heretter kalt "garantiperioden"). For mangler som oppdages etter denne garantiperioden, gjelder ingen garantier eller bestemmelser av noen art.

Garantiperiode:

Xbox 360-tilbehør for Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: nitti (90) dager
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: ett (1) år.
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: to (2) år
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: fem (5) år
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: tre (3) år
Alle andre Microsoft-webkameraer (unntatt Microsoft Xbox Live Vision Camera): tre (3) år
Alle andre Microsoft-tastatur/mus-løsninger): tre (3) år
Alle andre Microsoft-tastaturenheter: tre (3) år
Alle andre Microsoft-musenheter: tre (3) år

Verken denne garantien eller noen annen garanti dekker forhold som er knyttet til eventuelle kosmetiske eller estetiske aspekter ved maskinvareenheten eller PROGRAMVAREN. Den begrensede garantien som det refereres til nedenfor, er den eneste direkte garantien som gis deg, og den erstatter alle andre direkte garantier som måtte gis i dokumentasjonen eller på emballasjen (med unntak av gitte ufravikelige garantier). Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller råd som er gitt av Microsoft eller dets autoriserte representanter skal utgjøre noen garanti eller på annen måte utvide omfanget av denne begrensede garantien. Bestemmelsen i "Gjeldende lovgivning; eksklusivt forum" i del 2 av denne lisensavtalen gjelder for denne begrensede garantien og er inkorporert ved denne referansen.

2. Begrensninger av varighet av stilltiende garantier. Hvis du er en forbruker, kan det være at du har stilltiende garantier og/eller vilkår ut fra lokale lover som med dette er begrenset til varigheten av garantiperioden. Enkelte land/rettskretser tillater ikke begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller vilkår, så det kan hende at begrensningen ovenfor ikke gjelder for deg.

B. DITT ENESTE KRAV  Underlagt gjeldende lov og det følgende, gitt at du returnerer PROGRAMVAREN og maskinvareenheten til det stedet du kjøpte dem (eller, hvis dette stedet ikke godtar returen, til Microsoft) med en kopi av kvittering eller annet bona fide kjøpsbevis datert innenfor garantiperioden, vil Microsoft, etter eget valg og som ditt eneste krav for brudd på denne begrensede garantien og alle stilltiende garantier:

reparere eller erstattet hele eller deler av den defekte PROGRAMVAREN eller maskinvareenheten, eller

betale deg erstatning for skaden som du pådro deg ved rimelige forventninger, men bare opp til den prisen du betalte for PROGRAMVAREN og/eller maskinvareenheten minus en rimelig verdiforringelse basert på faktisk bruk.

Det ovenstående er underlagt følgende begrensninger:

Reparert eller erstattet PROGRAMVARE eller maskinvareenhet vil være ny, eller kun ubetydelig brukt, ha samme funksjonalitet og ytelse som den opprinnelige maskinvareenheten (eller PROGRAMVAREN), og kan inkludere tredjepartselementer.

PROGRAMVARE eller maskinvareenheter som er reparert eller erstattet under denne begrensede garantien, vil være garantert for resten av garantiperioden eller 30 dager fra forsendelsesdatoen av elementene tilbake til deg, alt etter hvilken periode som er lengst. Hvis en oppdatering av PROGRAMVAREN leveres med en ny begrenset garanti, gjelder vilkårene i den nye begrensede garantien bare for den oppgraderte PROGRAMVAREN, men ikke for den opprinnelige maskinvareenheten.

Med unntak for det som måtte være pålagt ved lov i ditt rettsområde, påløper transportkostnader (inkludert pakking) på din regning.

Microsoft gir ingen garantier for reparasjoner eller andre tjenester gitt under denne begrensede garantien, og fraskriver seg alle forpliktelser som følge av mangelfull arbeidsinnsats eller uaktsomhet med hensyn til slike tjenester.

C. FRASKRIVELSE AV YTTERLIGERE ERSTATNINGSANSVAR  SÅ LANGT DETTE ER I HENHOLD TIL LOVEN, ER IKKE MICROSOFT, DETS LEVERANDØRER, DATTERSELSKAPER OG AGENTER ANSVARLIGE FOR:

(i) FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER

(ii) SKADE ELLER TAP AV NOEN ART MED HENSYN TIL TAPT FORTJENESTE, PRODUKSJONSAVBRUDD, TAP AV DATA, PERSONOPPLYSNINGER OG KONFIDENSIELLE OPPLYSNINGER, MANGEL PÅ EVNE TIO Å BRUKE HELE ELLER DELER AV MASKINVAREENHETEN ELLER PROGRAMVAREN, PERSONSKADE ELLER MANGEL PÅ OPPFYLLELSE AV ALLE PLIIKTER (INFKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL PTLIKTER SOM FØLGE AV UAKTSOMHET, GOD TRO ELLER AV ARBEIDSMESSIG INNSATS), ELLER

(iii) INDIREKTE, SPESIELL ELLER STRAFFEERSTATNING SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE RELATERT TIL PROGRAMVAREN, MASKINVAREENHETEN ELLER KUNDESTØTTEN. DET OVERSTÅENDE GJELDER SELV OM MICROSOFT ELLER NOEN AV DETS LEVERANDØRER HAR BLITT ADVART OM RISKOEN FOR SLIKE TAP ELLER SKADER, OG SELV I TILFELLER MED SKYLD, SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ELLER SUBJEKTIVT ANSVAR, VILLEDNINGER ELLER ANDRE GRUNNER.

Ettersom enkelte jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldig skade eller følgeskade, kan det hende at ovennevnte begrensninger ikke gjelder for deg.

D. FRASKRIVELSE AV DEKNING  Denne begrensede garantien gjelder ikke, og Microsoft påtar seg intet ansvar under denne begrensede garantien hvis PROGRAMVAREN eller maskinvareenheten:

- brukes for forretningsmessige forhold (inkludert utleie eller leasing) eller formål utover dem som er dekket av lisensavtalen for PROGRAMVAREN;

- er endret eller forsøkt endret

- er skadet ved force majeure, endringer i strømforsyningen, misbruk, uaktsomhet, ulykker, slitasje, feilbehandling, feilbruk eller andre grunner som ikke har sammenheng med feil i maskinvareenheten eller PROGRAMVAREN

- er skadet av programmere, data, virus eller filer, eller under transport eller overføringer

- ikke er brukt i samsvar med dokumentasjonen og instruksene for bruk som følger med; eller

- er reparert, modifisert eller endret av andre enn et reparasjonssenter som er autorisert av Microsoft og hvis dette uautoriserte senteret forårsaker eller bidrar til defekter eller skade.

Denne begrensede garantien inkluderer ikke noen garantier som omhandler lovbestemte rettigheter, som garantier med hensyn til eiendomsrett, bruk eller krenket opphavsrett.

E. REGISTRERING  Du trenger ikke registrere ditt kjøp av PROGRAMVAREN og maskinvareenheten for at denne begrensede garantien skal gjelde.

F. MOTTAKER  I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, gjelder denne begrensede garantien bare for deg, den første lisensierte brukeren av PROGRAMVAREN og maskinvareenheten, og det er ingen tredjepartsmottakere av denne begrensede garantien. Den er ikke ment for og gjelder ikke noen andre (med mindre det er påkrevd ved lov), inkludert andre som du gjør overføringer til i henhold til lisensavtalen.

G. MER INFORMASJON  Microsoft er garantisten i denne begrensede garantien. Når du vil ha instruksjoner om hvordan du skal forholde deg i følge denne begrensede garantien, kan du kontakte ditt lokale Microsoft-kontor eller skrive til: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, eller besøk Microsoft på World Wide Web på http://www.microsoft.com.

Du må også:

1. Fremvise et datert kjøpsbevis eller en datert kvittering (eller kopi) som viser at du er mottakeren av denne begrensede garantien, og at kravet du reiser, kommer innenfor garantiperioden.

2. Følge Microsofts instrukser hvis det slås fast at hele eller deler av PROGRAMVAREN eller maskinvareenheten må sendes inn for reparasjon eller bytte. For å få den begrensede garantien fullbyrdet, du bringe eller levere produktet til det stedet Microsoft oppgir, enten i originalemballasjen eller i en emballasje som gir den lik beskyttelse. Med unntak for det som måtte være pålagt ved lov i ditt rettsområde, påløper transportkostnader (inkludert pakking) på din regning.

3. Slett eller fjern filer eller data du anser som private eller konfidensielle innen du sender produktet til Microsoft.

Hvis instruksene ovenfor ikke følges, kan dette føre til forsinkelser, ekstra utgifter som belastes deg eller at garantien din blir ugyldig.

Denne begrensede garantien gir deg rettslig bindende rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer mellom rettsdistrikter. Der hvor noen av vilkårene i denne begrensede garantien er forbudt ved lov, er de ugyldige, men resten av den begrensede garantien er fortsatt fullt ut gjeldende såfremt risikofordelingen ikke blir vesentlig endret. 



