
  محدود ضمان

ا الرجاء قراءة ھذ. ا الضمانتوافق على ھذ فإنكجھاز الكاشف كينكت لتعمالك ساب

جھاز الكاشف ستعمال ايرجى عدم  .جھازالتركيب المباشرة بقبل بعناية الضمان 

 مزودك الخاص أو إلى إلى إعادتهو الضمان افي حال عدم قبولك لشروط ھذكينكت 

ى زيارة الموقع التالي يرج .إلسترجاع الثمنمايكروسوفت 

AE-http://www.xbox.com/en    داخل 28000441194أو االتصال على الرقم التالي 

داخل المملكة  8008443784 على الرقم التاليدولة اإلمارات العربية المتحدة و

  ية السعودية.برالع

ً حقوق الضمان اھذنحك يم يمكن أن تكون لك حقوق أخرى تختلف وفقا وخاصة.  ا

  للدولة.

  التعريفات:. 1

ه من ؤتم شراالذي  الجديد جھاز الكاشف كينكتأي  " كينكت الكاشفجھاز  "أ) 

  مرخص. مزود

  .الكاشف كينكت كلجھازك ئمن تاريخ شرا ميالدية سنة "فترة الضمان") ب

  .األصلي "أنت" أي المستخدم) ج

المنزل من قبل المستھلك في ستعمال العادي ادي" أي االالع ستخداماال) "شروط د

  .جھاز الكاشف كينكتلوفقا لدليل التعليمات ضمن شروط اعتيادية 

  :الضمان. 2



لن  جھاز الكاشف كينكت، تكفل مايكروسوفت لك فقط،  أن فترة الضمانأ) خالل 

  ستخدام العادي.وفقا لشروط اال ستعمالهاطل إذا تم تعي

الخاص  لجھاز الكاشف كينكتمايكروسوفت  منحك إياهت الذي لوحيدا الضمان اب)ھذ

. ال يمكن ألحد منح أي وال تمنحك مايكروسوفت كفالة، ضمان أو شرط آخر بك

 أو تلتزم ولن توافق مايكروسوفت نيابة عن مايكروسوفت أو شرط ضمانكفالة، 

  .المطبق وفقا للقانونما ھو منصوص عليه ھنا أو  ه بخالفمنحتم بضمان آخر ي

الضمني بأن المنتج ضمان ال اً، بما فيهضمنيضماناً  تمنحك قوانين دولتككانت إذا  ج)

بفترة  مقيدةالضمان ھذا مدة إن فتحقيقه للغرض المقصود منه، ضمان أو صالح للبيع 

في تلك قيود على مدة الضمان الضمني. اشتراط ب الدولبعض ال تسمح الضمان. 

   .ھذا القيد عليك يمكن أن ينطبقالحالة ال 

  خدمة الضمان:اإلستعانة بكيفية . 3

  AE-http://www.xbox.com/enموقع على الخلل معلومات تحديد ستخدام ا أ) يرجى 

  ستعانة بخدمة الضمان.االقبل 

اء على تبع اإلجراحل مشكلتك، على معلومات تحديد الخلل لم تساعد  ب) في حال

ولوج اإلنترنت كنت غير قادر على إذا  . AE-http://www.xbox.com/enالموقع التالي 

داخل اإلمارات العربية المتحدة و على  80004411942تصل على الرقم التالي ا

  داخل المملكة العربية السعودية. 8008443784الرقم التالي 

  لية مايكروسوفت:مسؤو. 4



  .، ستقوم مايكروسوفت بفحصه جھاز الكاشف كينكتل كأ) بعد إعادت

خالل فترة الضمان ووفقا  تعطل جھاز الكاشف كينكتب) إذا رأت مايكروسوفت أن 

 ،حسب خيارھاو وفقا للقانون المطبق ، ستقوم مايكروسوفتالعاديستخدام االشروط ل

عند مجددة قطع جديدة أو استعمال ك. يمكن أو إرجاع الثمن لاستبداله أو  هبإصالح

  .االستبدالعند مجدد جھاز جديد أو ، ويتم االستبدال بالصيانة 

ً ، يبقى الضمان سارياالستبدالأو الصيانة ج) بعد  طوال  جھاز الكاشف كينكتعلى  ا

إليك، أيھما  يوما بعد قيام مايكروسوفت بشحنه 95 خاللو أفترة الضمان المتبقية 

  .أطول

 الخاص بك جھاز الكاشف كينكتستبدال اأو صيانة في  مسؤولية مايكروسوفتإن  د)

  .الحق الحصري المتوفر لك وأو إرجاع الثمن لك ھ

بعد  الخاص بك جھاز الكاشف كينكتتعطل  حاله) ال يوجد أي ضمان آخر في 

ً أن تفرض عليك رسمالمدة، بعد ھذه يحق لمايكروسوفت، . نتھاء فترة الضمانا  ا

  في حال وجود مشاكل. الخاص بك جھاز الكاشف كينكتيص وصيانة لتشخ

  مشمولة:الالضمانات غير . 5

جھاز الكاشف ال تعتبر مايكروسوفت مسؤولة وال يسري ھذا الضمان في حال كان 

  :بك الخاص كينكت



مع منتجات غير مرخصة أو مباعة من قبل مايكروسوفت  استعماله تضرر بقد أ) 

غير المصنعة أو المرخصة من قبل ملحقات العاب، لاألومثال على ذلك، 

  مايكروسوفت واأللعاب "المقرصنة" وغيرھا...؛

اإليجار، الدفع  وعلى سبيل المثال، ألغراض تجارية (بما في ذلكقد تم استعماله ب) 

  مقابل اللعب، وغيرھا...)؛

ي محاولة أ وعلى سبيل المثال، به (بما في ذلكقد تم فتحه أو تعديله أو التالعب ج) 

 لجھاز الكاشف كينكتلقرصنة احماية أو مكافحة التقييد التقني أو إلحباط آلية 

  ) أو إذا تم تغيير الرقم التسلسلي أو نزعه؛وغيرھا...

وعلى سبيل المثال، إسقاطه، استخدامه مع (بما في ذلك  عل خارجيتعطل بفقد د) 

 اءات وفقا لدليل التعليمات تباع اإلجراأو تقصير في وغيرھا...صحيحة التھوية غير 

  )؛ أوجھاز الكاشف كينكتل

  شخص غير مايكروسوفت.قبل ه) تم إصالحه من 

  :ةالمستثنا. بعض األضرار 6

مايكروسوفت غير مسؤولة عن أي ضرر غير مباشر، عرضي، خاص أو تبعي؛ إن 

وعن أرباح؛ فوات أو أو أسرار خصوصيات، أو تعًد على أي فقدان لبيانات، وعن 

تم ستثناءات تتطبق حتى لو ال. ھذه اجھاز الكاشف كينكتعلى استعمال قدرتك  عدم

حل من تحقيق فشل أي لو إخطار مايكروسوفت بإمكانية وقوع ھذه األضرار وحتى 

ألضرار العرضية أو استثناء أو تقييد اال تسمح ب الدول. بعض األساسي هغرض

  طبق عليك.نأو القيد قد ال ياالستثناء التبعية. بالتالي ھذا 



  . الشروط اإلضافية:7

حماية أو مكافحة قرصنة التقييد التقني أو نظام على أو إحباط التحايل إن محاولة 

كما يترتب على ذلك بطالن التوقف الدائم عن العمل.  قد يسبب جھاز الكاشف كينكت

للصيانة  غير مؤھلالخاص بك جھاز الكاشف كينكت الضمان الخاص بك وجعل 

  و مقابل رسم.ولالمرخصة 

   . القانون المطبق:8

إن ف ،في دولة اإلمارات العربية المتحدةجھاز الكاشف كينكت أ) إذا قمت بشراء 

ادعاء وأي أبالنسبة لتفسير ھذا الضمان سوف يكون واجب التطبيق القانون الوطني 

  .تعارض القوانينمخالفة مايكروسوفت لھذا الضمان بغض النظر عن مبادئ ب

فإن القانون  ،في المملكة العربية السعوديةجھاز الكاشف كينكت بشراء  ب) إذا قمت

الوطني سوف يكون واجب التطبيق بالنسبة لتفسير ھذا الضمان أوأي ادعاء بمخالفة 

  مايكروسوفت لھذا الضمان بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانين.

ما في ذلك حماية المطالب األخرى (بفيھا على التي تقيم الدولة  قوانينتطبق ج) 

 مطالب المتعلقة بالمسؤوليةالالمستھلك، المنافسة غير المشروعة، الضمان الضمني و

  .)التقصيرية

ھذا الضمان صالح في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية إن  د)

  السعودية فقط.

  رخصة البرنامج



الرجاء . ھذه البرنامجرخصة توافق على  فإنكجھاز الكاشف كينكت ستعمالك لاب

يرجى عدم  .الجھازبعناية قبل المباشرة بتركيب ه ھذرخصة البرنامج قراءة 

 رخصة البرنامج ھذهفي حال عدم قبولك لشروط جھاز الكاشف كينكت ستعمال ا

يرجى زيارة  .سترجاع الثمنالمايكروسوفت  إلى مزودك الخاص أو إلىوإعادته 

أو االتصال على الرقم التالي    AE-http://www.xbox.com/enالموقع التالي 

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى الرقم التالي  80004411942

  داخل المملكة العربية السعودية. 8008443784

  . التعريفات:1

  .S 360" أي لعبة أكس بوكس S 360"أكس بوكس أ) 

  S 360أكس بوكس و 360أكس بوكس  جھزةأملحق " أي رخصلما "الملحقب) 

  S 360أكس بوكس و 360أكس بوكس أجھزة ملحق ، وحمل عالمة مايكروسوفتي

 حمل على عبوتهي من قبل مايكروسوفت و  ومرخصطرف ثالث حمل عالمة ي

أكس بوكس". إن جھاز الكاشف كينكت ھو ملحق مرخص فقط  مرخص لـالشعار "

  رنامج ھذه. لغرض رخصة الب

على  S 360أكس بوكس و 360أكس بوكس أللعاب المرخصة" أي ألعاب ج) "ا

يتم أقراص اللعب المنشورة أو المرخصة من قبل مايكروسوفت واأللعاب التي 

اليف أو موقع أكس بوكس  أكس بوكسمن خدمة مايكروسوفت تحميلھا 

xbox.com لقابلة للتحميل، (وعلى سبيل المثال، األلعاب التجسدية، األلعاب ا

  .إضافات األلعاب، وغيرھا...)



ي البرنامج المنزل مسبقا على جھاز الكاشف كينكت، بما في ذلك أي رنامج" أبد) "ال

  مايكروسوفت من وقت إلى وقت.توفرھا تحديثات يمكن أن 

، الملحق المرخصعدا  ات األجھزةملحق مرخصة" أي جميع الغير  ذ) "الملحقات 

الكاميرا أجھزة )، USB Memory Sticks(رة يو أس بي الذاكغير أن قرص 

 Music(أجھزة لعب الموسيقىالتي تستخدم لصنع الصور أو األفالم و الرقمية

Playersليست  ) التي تستخدم للعب الموسيقى أو لعرض الصور أو الفيديوھات

  ملحقات غير مرخصة.

المحملة ومحتويات  مرخصة" أي جميع أقراص اللعب، األلعابالغير  ر) "األلعاب 

  األلعاب المرخصة.الوسائط عدا األلعاب أو 

ً مرخص" تعني أي برنامج ليس موزعالغير  ز) "البرنامج  من قبل مايكروسوفت  ا

المنشورة أو المرخصة  S 360أكس بوكس  أو 360عبر أقراص اللعب أكس بوكس 

بوكس اليف أو موقع أكس  أكس بوكسمن قبل مايكروسوفت، خدمة مايكروسوفت 

xbox.com.  

  س) "أنت" أي مستخدم جھاز الكاشف كينكت.

  . الرخصة:2

ً أ) إن البرنامج مرخص لك وليس مباع أنت مرخص باستعمال البرنامج فقط  كما . ا

مسبقا على جھاز الكاشف كينكت ومحدث من قبل مايكروسوفت من وقت محمل ھو 

  ية للبرنامج.إلى وقت. وال يجوز لك القيام بنسخ أو عمليات ھندسية عكس



  ب) كشروط لرخصة البرنامج ھذه، أنت توافق على:

أكس أو  360أكس بوكس ) أن تستعمل جھاز الكاشف كينكت الخاص بك مع 1

فقط وليس مع أي جھاز آخر (بما في ذلك وعلى سبيل المثال،  S 360بوكس 

أن تستعمل أجھزة الحاسوب الشخصية، ألعاب الفيديو األخرى، وغيرھا...). 

األلعاب المرخصة مع جھاز الكاشف كينكت الخاص بك. لن تستعمل فقط 

مرخصة. ويمكن أن ال تعمل الغير  مرخصة أو األلعاب الغير  الملحقات 

ة دائمتتعطل بصورة أو  مرخصةالغير  مرخصة أو األلعاب الغير  الملحقات 

  بعد تحديث البرنامج.

قمت باستعمال أو ) أن ال تستعمل أو تحمل أي برنامج غير مرخص. وإن 2

تحميل برنامج غير مرخص، فيمكن أن يتوقف جھاز الكاشف كينكت الخاص 

  بك عن العمل بشكل دائم عند القيام بذلك أو بعد تحديث البرنامج في وقت أخر.

حماية أو مكافحة الأن ال تحاول التحايل على أو إحباط نظام التقييد التقني أو ) 3

إن قمت بذلك، فقد تسبب التوقف الدائم عن جھاز الكاشف كينكت. ولقرصنة ال

أو بعد تحديث البرنامج عند القيام بذلك العمل لجھاز الكاشف كينكت الخاص بك 

  في وقت آخر.

) يمكن لمايكروسوفت استعمال وسائل تقنية، بما في ذلك تحديثات البرنامج، 4

 360أو أكس بوكس  360للحد من استعمال جھاز الكاشف كينكت ألكس بوكس 

S وحماية أنظمة التقييد  مرخصةالغير  ، لمنع استخدام الملحقات واأللعاب

  جھاز الكاشف كينكت.لقرصنة الحماية ومكافحة الالتقني و



) يمكن لمايكروسوفت تحديث البرنامج من وقت إلى آخر دون إشعارك بذلك، 5

  وعلى سبيل المثال، تحديث أي نظام تقييد تقني أو حماية أو مكافحة قرصنة.

  . الضمان:3

 البرنامج وال تمنحكإن الضمان المحدود لجھاز الكاشف كينكت يضمن 

كفالة، . ال يمكن ألحد منح أي مايكروسوفت كفالة، ضمان أو شرط آخر للبرنامج

ولن توافق مايكروسوفت أو تلتزم بضمان  نيابة عن مايكروسوفت ضمان أو شرط

  .فقا للقانون المطبقآخر يتم منحه بخالف ما ھو منصوص عليه ھنا أو و

  بعض األضرار المستثناة:. 4

إن مايكروسوفت غير مسؤولة عن أي ضرر غير مباشر، عرضي، خاص أو تبعي؛ 

وعن أي فقدان لبيانات، أو تعًد على خصوصيات، أو أسرار أو فوات أرباح؛ وعن 

عدم قدرة على استعمال البرنامج. ھذه اإلستثناءات تتطبق حتى لو تم إخطار 

وسوفت بإمكانية وقوع ھذه األضرار وحتى لو فشل أي حل من تحقيق غرضه مايكر

األساسي. بعض الدول ال تسمح بإستثناء أو تقييد األضرار العرضية أو التبعية. 

  أو القيد قد ال ينطبق عليك.االستثناء بالتالي ھذا 

   . القانون المطبق:5

ت العربية المتحدة، فإن أ) إذا قمت بشراء جھاز الكاشف كينكت في دولة اإلمارا

القانون الوطني سوف يكون واجب التطبيق بالنسبة لتفسير ھذا الضمان أوأي ادعاء 

  بمخالفة مايكروسوفت لھذا الضمان بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانين.



ب) إذا قمت بشراء جھاز الكاشف كينكت في المملكة العربية السعودية، فإن القانون 

اجب التطبيق بالنسبة لتفسير ھذا الضمان أوأي ادعاء بمخالفة الوطني سوف يكون و

  مايكروسوفت لھذا الضمان بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانين.

ج) تطبق قوانين الدولة التي تقيم فيھا على المطالب األخرى (بما في ذلك حماية 

لمسؤولية المستھلك، المنافسة غير المشروعة، الضمان الضمني والمطالب المتعلقة با

  التقصيرية).

د) إن ھذا الضمان صالح في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

  السعودية فقط.

إال إذا كان محظور قانونا. الذي يسمح به القانون الحد األقصى  إلى يطبق ھذا االتفاق

ح قوانين ال تسمكانت ال يغير االتفاق الحقوق الممنوحة لك وفقا لقوانين دولتك إذا 

 دولتك بتغيير الحقوق الممنوحة لك.


