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TomTom 
Rajoitettu Takuu 

 
TAKUUNANTAJA 
USA:n ja Kanadan ulkopuoliset ostokset: Jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja 
Kanadan ulkopuolella, tämän Rajoitetun Takuun myöntää ja tämän 
Korvausvelvollisuuden Rajoituksen määrää TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Hollanti).  
 
MITÄ TÄMÄ TAKUU KORVAA 
1)TomTom International B.V.(“TomTom”) takaa, että Laitteisto on vapaa työstä ja 
materiaaleista johtuvista vioista normaalissa käytössä (”Vika”) yhden (1) vuoden ajan 
Laitteiston ostopäivästä (“Takuuaika”). Takuuaikana Laitteisto tullaan korjaamaan tai 
vaihtamaan TomTomin valinnan mukaan (“Rajoitettu Takuu”) ilman korvausta osista 
tai työstä. Tämä Rajoitettu Takuu kattaa ainoastaan Laitteiston vaihtamisen. Jos 
Laitteisto on korjattu sen jälkeen kun Takuuaika on kulunut umpeen, korjauksen 
Takuuaika kuluu umpeen kuuden (6) kuukauden kuluttua korjauspäivästä. 
 
MITÄ TÄMÄ TAKUU EI KORVAA 
2) Rajoitettu Takuu ei koske normaalia kulumista, eikä päde jos Laitteisto on avattu 
tai korjattu TomTomin valtuuttamattoman henkilön toimesta, eikä se kata Laitteiston  
tai sen osan korjaamista tai vaihtamista väärinkäytön, kosteuden, nesteiden, 
lämpövaurioiden, onnettomuuden, vahingoittamisen, Laitteiston mukana toimitettujen 
ohjeiden noudattamatta jättämisen, laiminlyönnin tai väärän käyttötarkoituksen 
vuoksi. Rajoitettu Takuu ei kata fyysistä vahinkoa Laitteiston kuoreen. Tämä 
Rajoitettu Takuu ei koske tämän Laitteiston mukana mahdollisesti toimitettavia tai 
asennettuja ohjelmistoja. Rajoitettu Takuu ei koske Laitteiston asennusta, poistoa tai 
huoltoa tai mitään näihin liittyviä kuluja. 
 
KUINKA TEEN TAKUUVAATIMUKSEN 
3) Ilmoittaaksesi Viasta, sinun tulee ottaa Takuuajan sisällä yhteyttä TomTomiin 
sähköpostilla osoitteessa www.tomtom.com selittääksesi Vian ja saadaksesi RMA-
numeron (Return Materials Authorization) mikäli tarpeellista. Sinun tulee palauttaa 
Laitteisto ja mukaan liitetty selitys Viasta Takuuajan sisällä TomTomin sinulle 
antamaan osoitteeseen. Mikäli Vika ilmenee ja TomTom saa tämän Rajoitetun 
Takuun perusteella pätevän korvauspyynnön ensimmäisen sadankahdeksankymmenen 
(180) päivän kuluttua Takuuajasta, TomTom on oikeutettu perimään sinulta 
kohtuullisen summan rahti- ja käsittelykuluja Laitteiston korjauksen tai vaihdon 
yhteydessä. 
 
SINUN LAILLISET OIKEUTESI   
4) Eräät maat eivät salli vahingonkorvauksen rajoittamista tai jättämistä huomiotta. 
Jos minkään osan tästä Rajoitetusta Takuusta katsotaan olevan mitätön tai mahdotonta 
toimeenpanna, loppuosa Rajoitetusta Takuusta on silti yhä voimassa täysivoimaisesti. 
5) Tämä Rajoitettu Takuu on ainoa eritelty takuu, joka sinulle annetaan ja se 
myönnetään mahdollisten mainosten, tositteiden, pakkausten tai muun viestinnän 
luomien muiden eriteltyjen takuiden tai vastaavien velvoitteiden (mikäli niitä on) 
sijaan. 

http://www.tomtom.com/
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6) Rajoitettua takuuta lukuunottamatta, mikäli sovellettavissa, ja asiaankuuluvien 
lakien sallimassa täysimääräisessä laajuudessa, TomTom ja sen hankkijat toimittavat 
Laitteiston “SELLAISENAAN VIRHEINEEN” ja kieltävät kaikki muut takuut ja 
ehdot, ovatpa ne ilmaistuja, sisällettyjä tai laissa säädettyjä, mukaanlukien mutta 
rajoittumatta (mikäli niitä esiintyy) vihjattuihin takuihin, velvollisuuksiin tai ehtoihin 
tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, luotettavuudesta tai 
saatavuudesta, tarkkuudesta tai vastausten täydellisyydestä, tuloksista, työtehosta, 
viruspuhtaudesta ja kohtuullisesta huolellisuudesta ja taidosta, liittyen Laitteistoon, 
sekä tuen tai muiden palveluiden, informaation, ohjelmistojen ja vastaavan sisällön 
tarjoamisesta tai tarjoamattomuudesta Laitteiston kautta tai muutoin Laitteiston 
käyttämisestä syntyvistä ongelmista. Lisäksi Laitteistoon ei liity takuuta tai ehtoa 
omistusrauhasta, käyttörauhasta tai laillisesta koskemattomuudesta. Tämä rajoitus ei 
päde (i) mihinkään sisällettyyn ehtoon nimikkeestä tai (ii) mihinkään sisällettyyn 
takuuseen kuvauksen yhdenmukaisuudesta. 7) Tämä Rajoitettu Takuu ei vaikuta 
mihinkään kansainvälisen kulutushyödykkeiden myyntiä säätelevän lainsäädännön 
alaisiin laillisiin oikeuksiin.. 
8) Tätä Rajoitettua Takuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle. 
 
 KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS 
9) TomTom ja sen hankkijat eivät ole korvausvelvollisia sinulle tai kenellekään 
kolmannelle osapuolelle mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, 
seuraamuksellisesta tai muusta syystä johtuvista vahingoista (mukaanlukien kussakin 
tapauksessa mutta ei niihin rajoittuen korvausvelvollisuudesta kyvyttömyydestä 
käyttää laitteita tai hakea tietoa, tiedon menetyksestä, yrityksen menetyksestä, 
liikevoiton menetyksestä tai liikeyrityksen keskeyttämisestä ja vastaavista syistä), 
joita saattaa syntyä Laitteiston käytöstä tai käyttökyvyttömyydestä, vaikka 
TomTomille olisi kerrotty tälläisten korvausten mahdollisuudesta.  
10) Riippumatta mistään vahingonkorvauksesta, johon saatat olla oikeutettu mistä 
tahansa syystä (mukaanlukien ilman rajoituksia kaikki korvaukset, jotka on mainittu 
tässä sekä kaikki suorat tai yleiset korvaukset sopimuksessa tai muualla), TomTomin 
ja sen hankkijoiden koko korvausvelvollisuus ) on rajoitettu täyteen määrään, jonka 
todellisuudessa maksoit Laitteistosta. 
11) TomTom ei ole velvollinen korvaamaan (i) mitään sen työntekijöiden ja/tai 
agenttien petosta; tai (ii) mitään sen työntekijöiden ja/tai agenttien vilpillistä 
harhaanjohtamista. 
12) Ylläolevasta riippumatta, kummankaan osapuolen vastuuta omasta 
huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta ei ole rajoitettu. 
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