BEGRÄNSAD GARANTI

VIKTIGT – LÄS DENNA BEGRÄNSADE GARANTI NOGA FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER! Termen ”Maskinvaruenhet” avser maskinvaruprodukten från Microsoft®. Termen ”Du” avser antingen en individ eller en enskild juridisk person som i denna Begränsade garanti kommer att kallas ”Du” och ”Din”.

A. GARANTIER.

1. Uttrycklig garanti. Enligt villkoren i denna Begränsade garanti och i stället för andra (om några) uttryckliga garantier garanterar Microsoft att PROGRAMVARAN och Maskinvaruenheten vid normal användning och service på det inköpsdatum som anges på Ditt kvitto eller motsvarande betalningsbevis och under följande i) 90 dagar för PROGRAMVARAN och ii) period som anges nedan för aktuell Maskinvaruenhet (benämns "Garantitiden") i allt väsentligt kommer att motsvara den medföljande förpackningen och dokumentationen från Microsoft. Eventuella defekter som upptäcks efter Garantitiden omfattas inte av någon garanti.

Garantitid.

Xbox 360-tillbehör för Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: Nittio (90) dagars garanti.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft Life Chat 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: Två (2) år
IntelliMouse® Optical;  Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer för Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer med Fingerprint Reader: Fem (5) år
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft Life Chat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft  Notebook Cooling Base: Tre (3) år
För alla övriga webbkameror från Microsoft (exklusive Microsoft Xbox Live Vision Camera): Tre (3) år
För alla övriga tangentbords- och muspaket från Microsoft : Tre (3) år
För alla andra tangentbordsenheter från Microsoft: Tre (3) år
För alla andra musenheter från Microsoft: Tre (3) år

Den Begränsade garantin täcker inte, och ingen garanti av något slag lämnas för, eventuella subjektiva eller estetiska aspekter av Maskinvaruenheten eller PROGRAMVARAN. Den uttryckliga garantin enligt ovan är den enda uttryckliga garanti Du får och den ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier (förutom eventuella underförstådda garantier som inte kan avtalas bort), inklusive garantier givna i annan dokumentation eller på andra förpackningar. Ingen information och inga förslag (muntliga eller skriftliga) från Microsoft, dess återförsäljare, dotterbolag eller leverantörer eller deras anställda eller återförsäljare skall utgöra en garanti eller utvidga den Begränsade garantins omfattning. Villkoret "Gällande lag; exklusivt forum" i del 2 i Licensavtalet gäller för den Begränsade garantin och införlivas häri genom hänvisning.

2. Begränsning av underförstådda garantiers giltighetstid. Om Du är konsument kan också en underförstådd garanti och/eller villkor som inte kan avtalas bort tillkomma Dig enligt lag i vissa jurisdiktioner, som härmed begränsas till giltighetstiden för Garantitiden. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier eller villkor begränsas. I sådana fall gäller inte föregående begränsning Dig.

B. ENDA RÄTT TILL PÅFÖLJD. I överensstämmelse med tillämplig lag och följande, och förutsatt att Du returnerar PROGRAMVARAN och Maskinvaran till Ditt inköpsställe (eller till Microsoft om inköpsstället inte tar emot Din retur) med en kopia av Ditt kvitto eller något annat giltigt betalningsbevis under Garantitiden, kommer Microsoft, efter eget val och som Din enda rätt till påföljd för brott mot den Begränsade garantin och eventuella underförstådda garantier som inte kan avtalas bort, att

reparera eller ersätta hela eller delar av den defekta PROGRAMVARAN eller den defekta Maskinvaruenheten eller

ersätta Dig för de skador Du vållats med anledning av rimlig tillit, men endast upp till det belopp Du betalade (om något) för PROGRAMVARAN och/eller Maskinvaruenheten minus rimlig värdeminskning beroende på faktisk användning.

För kompensation enligt ovan gäller följande:

Varje reparerad eller ersatt PROGRAMVARA eller Maskinvaruenhet kommer att vara ny eller lagad eller i användbart skick och ha jämförlig funktion och jämförliga prestanda med den ursprungliga Maskinvaruenheten (eller PROGRAMVARAN) och kan inkludera komponenter från tredje part.

För PROGRAMVARA eller Maskinvaruenhet som reparerats eller ersatts under denna Begränsade garanti gäller den ursprungliga Garantitiden, dock minst 30 dagar från det datum då komponenten skickades tillbaka till Dig. Om en uppgradering av PROGRAMVARAN levereras med en ny begränsad garanti gäller villkoren för den nya begränsade garantin bara för den uppgraderade PROGRAMVARAN, inte för den ursprungliga Maskinvaruenheten.

Med undantag av vad som följer av tillämplig lag i Din jurisdiktion är Du skyldig att betala alla transportkostnader (inklusive förpackningskostnader) för garantiservice.

Microsoft lämnar inga garantier för eventuella andra tjänster som levereras enligt denna Begränsade garanti och friskriver sig från alla (eventuella) skyldigheter för fackmannamässigt utförande och frånvaro av skador orsakade av vårdslöshet avseende sådana tjänster.

C. UNDANTAG FÖR ANDRA SKADOR. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR INTE MICROSOFT, DESS LEVERANTÖRER, KONCERNBOLAG ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NÅGRA

(i) FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR

(ii) SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SOM HELST SLAG TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST, DRIFTSAVBROTT, FÖRLUST AV DATA, PERSONUPPGIFTER ELLER KONFIDENTIELL INFORMATION, SVÅRIGHET ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA HELA ELLER DELAR AV MASKINVARUENHETEN ELLER PROGRAMVARAN, PERSONSKADOR ELLER BRISTANDE UPPFYLLELSE AV FÖRPLIKTELSE (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET, GOD TRO ELLER FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE) ELLER

(iii) INDIREKTA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER MASKINVARUENHETEN. OVANSTÅENDE GÄLLER ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON LEVERANTÖR, NÅGOT KONCERNBOLAG ELLER NÅGON ÅTERFÖRSÄLJARE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN I HÄNDELSE AV FEL, HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR, ORIKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER ANNAT ORSAK.

Eftersom lagstiftning i vissa jurisdiktioner inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, är det inte säkert att ovanstående begränsning gäller för Dig.

D. UNDANTAG FRÅN GARANTINS OMFATTNING. Denna Begränsade garanti gäller inte, och Microsoft har inget ansvar enligt denna Begränsade garanti, om PROGRAMVARAN eller Maskinvaran

- används i kommersiellt syfte (inklusive uthyrning eller leasing) eller för syften som inte omfattas av licensen för PROGRAMVARAN

- modifieras eller ändras

- skadas av force majeure, överspänning, felanvändning, missbruk, vårdslöshet, olycka, slitage, felhantering, felaktig tillämpning eller andra orsaker som inte är relaterade till defekter i Maskinvaruenheten eller PROGRAMVARAN

- skadas av program, data, virus eller filer eller under leverans eller överföring

- inte används enligt den medföljande dokumentationen och användningsinstruktionerna

- repareras, modifieras eller ändras av någon annan än en av Microsoft auktoriserad reparatör och den icke auktoriserade reparatören orsakar eller bidrar till defekt eller skada.

Den Begränsade garantin innefattar ingen garanti avseende juridiska rättigheter eller egenskaper, som garanti avseende äganderätt, kundens skyddade besittningsrätt eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

E. REGISTRERING. Du behöver inte registrera Ditt köp av PROGRAMVARAN eller Maskinvaruenheten för att den Begränsade garantin skall gälla.

F. FÖRMÅNSTAGARE. Med undantag av vad som följer tillämplig lag gäller denna Begränsade garanti bara Dig, den första licensierade användaren av PROGRAMVARAN eller Maskinvaruenhetens köpare, och den Begränsade garantin gäller inga andra förmånstagare. Med undantag av vad som följer av tillämplig lag är den Begränsade garantin inte avsedd för och gäller inte för någon annan, inklusive någon som Du har gjort en överföring till enligt Licensavtalet.

G. YTTERLIGARE INFORMATION. Microsoft är garantigivare under denna Begränsade garanti. Om Du vill ha instruktioner om hur Du utverkar Dina rättigheter enligt den Begränsade garantin, kontaktar Du antingen Microsofts dotterbolag i Ditt land eller skriver till Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, eller går till Microsofts webbplats http://www.microsoft.com.

Du måste även

1. skicka betalningsbevis i form av ett giltigt daterat kvitto eller en faktura (eller en kopia) som visar att Du är förmånstagare för den Begränsade garantin och att Din begäran om kompensation görs inom Garantitiden

2. följa Microsofts instruktioner om frakt och annat om Microsoft beslutar att hela eller delar av Maskinvaruprodukten eller PROGRAMVARAN behöver returneras. För att den begränsade garantin skall kunna göras gällande skall Du lämna eller skicka komponenten i dess originalförpackning eller en förpackning som ger likvärdigt skydd till en plats som anges av Microsoft. Med undantag av vad som följer av tillämplig lag i Din jurisdiktion är Du skyldig att betala alla transportkostnader (inklusive förpackningskostnader) för garantiservice

3. radera eller ta bort filer eller data Du anser vara privata eller konfidentiella innan Du skickar komponenten till Microsoft.

Om ovanstående instruktioner inte följs, kan det leda till förseningar, orsaka ytterligare avgifter för Dig eller göra garantin ogiltig.

Den Begränsade garantin ger Dig angivna legala rättigheter och Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på jurisdiktion. Om något villkor i den Begränsade garantin inte är tillåtet enligt sådana lagar, skall villkoret vara ogiltigt och inte tillämpas, men i övrigt skall den Begränsade garantin fortfarande gälla om riskfördelningen inte väsentligen påverkas.



