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TomTom 
Ribotos atsakomybės garantija 

 
GARANTAS 
Pirkimas ne JAV ir ne Kanadoje: Jei pirkinį įsigijote ne Jungtinėse Valstijose ir ne 
Kanadoje, šią ribotos atsakomybės garantiją suteikia TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Nyderlandai) ir jos vardu yra nustatyta ši 
ribota atsakomybė.  
 
KAM TAIKOMA ŠI GARANTIJA 
1) TomTom International B.V. („TomTom“) jums garantuoja, kad vienerius (1) metus 
nuo tos dienos, kai šią techninę kompiuterio įrangą įsigijote pirmą kartą („Garantinis 
laikotarpis“), ši įranga, normaliai ją naudojant, neturės gamybos ar medžiagų defektų 
(„Defektai“). Garantiniu laikotarpiu techninė kompiuterio įranga bus remontuojama 
arba keičiama TomTom pasirinkimu („Ribotos atsakomybės garantija“), ir jums 
nereikės mokėti nei už detales, nei už darbą. Ši ribotos atsakomybės garantija apima 
tik techninės kompiuterio įrangos pakeitimą. Jei techninė kompiuterio įranga 
remontuojama pasibaigus garantiniam laikotarpiui, šio konkretaus remonto garantinis 
laikotarpis pasibaigs po šešių (6) mėnesių nuo remonto dienos. 
 
KAM NETAIKOMA ŠI GARANTIJA 
2) Ši ribotos atsakomybės garantija netaikoma įprastam susidėvėjimui, netaikoma 
tada, kai techninę kompiuterio įrangą išpakuoja arba remontuoja TomTom įgaliojimų 
neturintys asmenys, ir tada, kai techninė kompiuterio įranga arba sugadinta jos detalė 
remontuojamos ar keičiamos dėl netinkamo jų naudojimo, drėgmės, skysčių, artimos 
arba tiesioginės aukštos temperatūros poveikio ar nelaimingo atsitikimo, 
piktnaudžiavimo, kartu su įranga pateiktų instrukcijų nesilaikymo, nepriežiūros ar 
neteisingo naudojimo. Ši ribotos atsakomybės garantija neapima fizinio techninės 
kompiuterio įrangos paviršiaus pakenkimo. Ši ribotos atsakomybės garantija 
netaikoma ir kompiuterio programinei įrangai, pateiktai kartu su kompiuteriu arba 
jame instaliuotai. Ši ribotos atsakomybės garantija neapima techninės kompiuterio 
įrangos instaliavimo, pašalinimo arba techninio aptarnavimo ar su tuo susijusių 
išlaidų. 
 
KAIP PATEIKTI PRETENZIJĄ DĖL GARANTIJOS  
3) Norėdami pateikti pretenziją dėl defekto, garantiniu laikotarpiu privalote 
elektroniniu paštu susisiekti su TomTom (www.tomtom.com ) ir paaiškinti, koks yra 
defektas, o prireikus ir gauti RMA numerį (grąžinamų medžiagų patvirtinimas). 
Techninę kompiuterio įrangą privalote grąžinti garantiniu laikotarpiu TomTom 
nurodytu adresu, kartu pateikdami defekto paaiškinimą. Jei defektas atsiranda ir pagal 
šią ribotos atsakomybės garantiją pagrįstą pretenziją TomTom gauna praėjus 
pirmosioms vienam šimtui aštuoniasdešimčiai (180) garantinio laikotarpio dienų, 
TomTom turi teisę reikalauti, kad jūs apmokėtumėte visas priimtinas siuntimo ir 
krovimo išlaidas, susijusias su techninės kompiuterio įrangos remontu arba pakeitimu. 
Jūs privalote laikytis visų TomTom nustatytų grąžinimo procedūrų, jei tokios yra. 
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JŪSŲ JURIDINĖS TEISĖS 
4) Kai kurios šalys gali nepripažinti atsakomybės už žalą atsisakymo arba ribojimo. 
Jei kuri nors šios ribotos atsakomybės garantijos dalis laikoma negaliojančia arba 
neįvykdoma, visos likusios ribotos atsakomybės garantijos dalys galioja. 
5) Ši ribotos atsakomybės garantija yra vienintelė jums skirta aiškiai išreikšta sutarties 
garantija, pateikta vietoj bet kokios garantijos ar panašių įsipareigojimų (jei tokių 
yra), pateikiamų reklaminiuose skelbimuose, dokumentuose, ant pakuotės ar kituose 
informaciniuose pranešimuose. 
6) Išskyrus ribotos atsakomybės garantiją ir ne daugiau, kiek leidžia galiojantys 
įstatymai, techninę kompiuterio įrangą TomTom ir jo tiekėjai tiekia „TOKIĄ, KOKIA 
JI YRA, IR SU VISAIS DEFEKTAIS“ ir šioje garantijoje nepripažįsta visų kitų 
garantijų bei sąlygų, aiškiai išreikštų, numanomų arba įstatymuose numatytų, įskaitant 
(bet neapsiribojant) bet kokias (jei tokių yra) numanomas garantijas, prievoles ar 
sąlygas, susijusias su patenkinama kokybe, tinkamumu konkrečiai paskirčiai, 
reagavimo tikslumu ar užbaigtumu, rezultatais, kvalifikuotais bandymais, virusų 
nebuvimu ir tinkama priežiūra bei įgūdžiais – visa tai techninės kompiuterio įrangos 
atžvilgiu, ir pagalbos arba kitų paslaugų teikimą arba neteikimą, informaciją, 
programinę įrangą ir panašų turinį per techninę kompiuterio įrangą arba kitaip 
kylančią iš techninės kompiuterio įrangos naudojimo. Be to, nėra garantijos arba 
sąlygos dėl techninės kompiuterio įrangos ramaus naudojimosi teisės, arba 
nesikėsinimo į teises. Ši išimtis netaikoma (i) jokiai numanomai sąlygai dėl 
nuosavybės teisės ir (ii) jokiai numanomai garantijai dėl aprašo atitikimo. 
7) Ši ribotos atsakomybės garantija neturi poveikio juridinėm teisėm, numatytom 
vartotojų prekių pardavimą reglamentuojančiuose galiojančiuose nacionaliniuose 
teisės aktuose. 
8) Šios ribotos atsakomybės garantijos negalima perduoti kitiems asmenims. 
 
ATSAKOMYBĖS RIBOS 
9) Nei TomTom, nei jo tiekėjai neįsipareigoja jums ar trečiajai šaliai padengti 
tiesioginių, netiesioginių, atsitiktinių, logiškai išplaukiančių ar kitų nuostolių 
(kiekvienu atveju įskaitant, bet neapsiribojant, nuostoliais dėl nesugebėjimo 
pasinaudoti įranga arba prieiti prie duomenų, dėl duomenų praradimo, pajamų 
praradimo, veiklos nutrūkimo ar panašiai), kylančių naudojant arba nesugebant 
naudotis technine kompiuterio įranga, net jei TomTom ir buvo pranešta apie tokių 
nuostolių galimybę.  
10) Nepaisant bet kokių nuostolių, kuriuos jūs galėjote patirti dėl kurios nors 
priežasties (įskaitant visus be išimčių čia nurodytus ir visus tiesioginius arba 
bendruosius nuostolius, numatytus sutartyje ar kitur), bendra TomTom ir jos tiekėjų 
atsakomybė apsiriboja tik ta suma, kurią jūs sumokėjote už įsigytą techninę 
kompiuterio įrangą. 
11) TomTom neatsako už (i) savo darbuotojų ir (arba) atstovų sukčiavimą; arba (ii) 
savo darbuotojų ir (arba) atstovų atliekamą nesąžiningą klaidinimą. 
12) Nepaisant to, kas pasakyta, neribojama nė vienos šalies atsakomybė už mirtį ar 
asmens su(si)žalojimą dėl pačios šalies neatsargumo. 
 


