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TomTom 
Ierobežotā Garantija 

 
GARANTIJAS DEVĒJS 
Ārpus-ASV un ārpus-Kanādas pirkumi: Ja Jūs esat veicis savu pirkumu ārpus 
ASV un Kanādas, šo Ierobežoto Garantiju piešķir un šis Atbildības Ierobežojums tiek 
izvirzīts par noteikumu TomTom International B.V. labā (TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdama, Nīderlande). 
 
KO ŠĪ GARANTIJA APTVER 
1) TomTom International B.V. („TomTom”) Jums garantē, ka Aparatūras 
izejmateriālos un apdarē nebūs novērojami defekti ( „Defekti”) viena (1) gada laika 
posmā kopš datuma, kad Jūs pirmo reizi iegādājāties šo Aparatūru („Garantijas 
Termiņš”), ja tā tiks pareizi lietota. Garantijas Termiņa laikā Aparatūra tiks salabota 
vai aizstāta ar citu pēc TomTom izvēles („Ierobežotā Garantija”) bez maksas, iekļaujot 
gan tās detaļas gan darbu. Šī Ierobežotā Garantija nodrošina tikai pašas Aparatūras 
aizstāšanu. Ja Aparatūra tiek labota pēc Garantijas termiņa beigām, remonta 
Garantijas termiņš beigsies sešus (6) mēnešus pēc datuma, kad tika veikts remonts. 
 
KO ŠĪ GARANTIJA NEAPTVER 
2) Ierobežotā Garantija neattiecas uz parastu nolietojumu; tā nav spēkā gadījumā, ja 
Aparatūra tiek atvērta vai labota bez TomTom atļaujas un neparedz Aparatūras vai tās 
detaļas remontu vai aizstāšanu gadījumā, ja tās bojājums radies sliktas apiešanās, 
mitruma, šķidruma, pakļaušanas karstumam vai nelaimes gadījumam, ļaunprātīgas 
izmantošanas, Aparatūras instrukcijas neievērošanas, nevērības vai nepareizas 
lietošanas rezultātā. Ierobežotā Garantija neattiecas uz fizisku aparatūras virsmas 
bojājumu. Šī Ierobežotā Garantija neattiecas uz nevienu programmu, kura var būt 
iekļauta vai tikt uzstādīta Aparatūrā. Ierobežotā Garantija nesedz Aparatūras 
uzstādīšanas aizvākšanas vai uzturēšanas izmaksas vai kādas citas izmaksas saistībā ar 
šeit minēto. 
 
KĀ IZVIRZĪT GARANTIJAS PRASĪBU 
3) Lai izvirzītu prasību par kādu defektu, Jums ir jāsazinās ar TomTom e-pasta veidā 
Garantijas Termiņa laikā caur www.tomtom.com, lai izskaidrotu defektu un iegūtu 
MAA numuru (Materiālu Atgriešanas Atļauja) gadījumā, ja tas ir nepieciešams. Jums 
ir jāatdod Aparatūra, kā arī izskaidrojums par defektu TomTom norādītajā adresē 
Garantijas termiņa laikā. Ja defekts rodas un TomTom ir saņēmis pamatotu prasību šīs 
Ierobežotās Garantijas ietvaros laikā pēc pirmajām Garantijas Termiņa simtu 
astoņdesmit (180) dienām, TomTom ir pilnvarots pieprasīt no Jums maksu par 
jebkādām pamatotas pārvadāšanas vai apiešanās izmaksām sakarā ar Aparatūras 
remontu vai tās aizstāšanu. Jums ir jāizpilda arī visas citas procedūras, kuras TomTom 
ir izvirzījis par noteikumu, ja tādas pastāv. 
 
JŪSU JURIDISKĀS TIESĪBAS 
4) Dažas valstis var neatzīt bojājumu ierobežojumus vai izslēgšanu. Ja kāda no šīs 
Ierobežotās Garantijas daļām tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai nerealizējamu, 
atlikušie Ierobežotās Garantijas noteikumi paliks spēkā esoši. 

http://www.tomtom.com/
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5) Šī Ierobežotā Garantija ir vienīgā Jums radītā speciālā garantija un tā ir paredzēta 
visu citu garantiju vai līdzīgu saistību (ja tādas pastāv) vietā gadījumā, ja šīs saistības 
radītas caur reklamēšanu, dokumentēšanu, iesaiņošanu, vai citu paziņojumu veidu. 
6) Izņemot Ierobežoto Garantiju un pieļaujamās šeit lietojumā likuma ietvaros, 
TomTom un tā piegādātāji nodrošina Aparatūru „TĀDU, KĀDA TĀ IR UN AR 
VISIEM TRŪKUMIEM”, un līdz ar to neatzīst visas citas garantijas un noteikumus, 
vai tie būtu skaidri izteikti, netieši norādīti vai ar likumu noteikti, ieskaitot, bet 
neaprobežojoties ar garantijām, pienākumiem un noteikumiem (ja tādi pastāv) kas ir 
saistīti ar jebkādu apmierinošu kvalitāti, piemērotības noteiktu nolūku, izturību vai 
derīgumu, reaģēšanas precizitāti vai pilnīgumu, rezultātu, prasmīgu piepūli, vīrusu 
trūkumu, saprātīgu apkopi un prasmi attiecībā uz šo Aparatūru, kā arī apgādāšanu vai 
neizdošanos nodrošināt atbalstu vai citus pakalpojumus, informāciju un programmas 
un ar to saistītu saturu caur Aparatūru vai kādā citā veidā, izrietot no Aparatūras 
lietošanas. Tāpat arī nav nekādas garantijas vai noteikumu attiecībā uz netraucētu 
lietošanu, netraucētām īpašumtiesībām vai pret likuma pārkāpšanu attiecībā uz 
Aparatūru. Šie izņēmumi neattiecas uz (i) nekādiem norādītiem noteikumiem attiecībā 
uz nosaukumu un uz (ii) garantijām, ja tās ir saskaņā ar aprakstu. 
7) Šī Ierobežotā Garantija nekādā veidā neietekmē juridiskās tiesības, kas izriet no 
spēkā esošiem valsts likumiem attiecībā uz plaša patēriņa preču pārdošanu. 
8) Šī Ierobežotā Garantija nedrīkst tikt nodota nevienai citai personai. 
 
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS 
9) Ne TomTom, ne tā piegādātāji nebūs atbildīgi Jūsu vai kādas trešās personas 
priekšā par jebkādiem bojājumiem, vai tie būtu tieši vai netieši, nejauši vai no 
lietošanas izrietoši vai kaut kādi citi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar bojājumiem, 
kuri ir radušies sakarā ar nespēju lietot iekārtu vai nespēju piekļūt datiem, datu 
zudumu, darījumu zudumu, peļņas zudumu, darījumu pārtraukšanu vai tamlīdzīgu 
iemeslu dēļ), ja tie radušies Aparatūras lietošanas vai nespējas to lietot rezultātā, pat ja 
TomTom ir ticis informēts par tādu bojājumu iespējamību.  
10) Neskatoties uz nekādiem bojājumiem, kurus Jūs varat ciest jebkādu iemeslu dēļ 
(ieskaitot bez ierobežojumiem visus šeit norādītos bojājumus un visas līgumā vai kur 
citur minētos tiešos vai vispārējos bojājumus), visa TomTom un jebkuru tā piegādātāju 
atbildība tiks ierobežota līdz summai, kuru Jūs patiesībā esat samaksājis par 
Aparatūru.  
11) TomTom nebūs atbildīgs par (i) jebkādu krāpšanu no savu darbinieku un/vai 
pārstāvju puses; vai par (ii) jebkādu viltus nepareizu interpretāciju no savu darbinieku 
un/vai pārstāvju puses.  
12) Neskatoties uz augstāk minēto, nevienas puses atbildība par nāvi vai personīgu 
savainojumu, kas ir iegūts sakarā ar paša nevērību, netiks ierobežota. 
 


