
 

TomTom 
Korlátozott jótállás 

 
JÓTÁLLÓ 
Egyesült Államokon és Kanadán kívüli vásárlás: Amennyiben Ön az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül 
vásárolta az árucikket, akkor a jelen Korlátozott jótállás valamint a jelen Korlátozott felelősség a TomTom 
International B.V.-re vonatkozik, melynek székhelye: Rembrandtplein 35, 1017 CT Amszterdam (Hollandia).  
 
MIRE VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS 
1) A TomTom International B.V. (“TomTom”), garantálja Önnek, hogy a Hardveren normál használat esetén a 
vásárlás időpontjától számított két (2) éven belül (“Jótállási időszak”) nem merül fel gyártási és anyaghiba 
(„Hiba”). A Jótállási időszakban a TomTom a Hardvert tetszés szerint megjavíthatja, vagy pótolhatja (“Korlátozott 
jótállás”) anélkül, hogy az alkatrészek vagy a pótlás költségeit Önnek ki kellene fizetni. A jelen Korlátozott jótállás 
csak a Hardver cseréjét teszi lehetővé. Amennyiben a Hardver a Jótállási időszak lejárta után kerül megjavításra, 
akkor a javítás jótállásának időszaka a javítás időpontját követő hat (6) hónap után jár le. 
 
MIRE NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS 
2) A Korlátozott jótállás nem vonatkozik az áru normál kopására és elhasználódására, valamint akkor sem 
érvényes, ha a Hardvert nem a TomTom által elismert személy felnyitotta vagy javította, ezen felül nem fedezi a 
Hardver vagy valamely részének azon javításait vagy pótlását, amely a következő okok valamelyike miatt 
következett be: helytelen alkalmazás, csapadék, folyékony anyag, hő vagy baleset közelébe került, erőszakos 
kezelés, a Hardverhez mellékelt használati útmutató be nem tartása, figyelmen kívül hagyása vagy helytelen 
alkalmazása. A Korlátozott jótállás nem vonatkozik a Hardver felszínét ért sérülésekre. Ezen Korlátozott Jótállás 
nem vonatkozik a Hardverhez esetleg mellékelt vagy arra installált szoftverekre. 
 
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYSÍTÉSE 
3) Egy esetleges Hiba kapcsán fellépő jótállási igény érvényesítésére Önnek a Jótállási Időn belül kapcsolatba 
kell lépnie a TomTom-mal e-mail útján a www.tomtom.com weblapon keresztül, hogy elmagyarázhassa a Hiba 
mibenlétét, és ha szükséges, egy RMA (Anyag-visszajuttatási Meghatalmazás) számot kapjon. A Hardvert a 
Jótállási Időn belül kell visszajuttatnia, a hiba leírásával együtt, a TomTom által megadott címre. Amennyiben 
ténylegesen hiba lép fel, és a jelen Korlátozott Jótállás szerinti érvényes igény a Jótállási Időszak első 
száznyolcvan (180) napja után jut el a TomTom-hoz, A TomTom feljogosult  a Hardver javításával vagy 
cseréjével kapcsolatos ésszerű szállítási és kezelési költségek Önre hárítására. Önnek ezt követnie kell minden 
más esetleges, a TomTom által meghatározott visszajuttatási procedúra során. 
 
AZ ÖN JOGAI 
4) Bizonyos országok esetében nem megengedett a sérülések kihagyása vagy korlátozása. Amennyiben a 
Korlátozott jótállás bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor a Korlátozott jótállás 
fennmaradó része továbbra is hatályos és érvényes marad. 
5) A jelen Korlátozott jótállás az egyetlen kifejezett szavatosság az Ön számára, és valamennyi más, reklámban, 
dokumentációban, csomagoláson vagy más kommunikációs csatornán található kifejezett szavatosság vagy 
hasonló kötelezettség (ha van ilyen) felett áll. 
6) A Korlátozott Jótálláson, valamint annak az alkalmazható törvény szerint engedélyezett maximális mértékén 
kívül a TomTom és szállítói a Hardvert és a Szoftvert “EREDETI ÁLLAPOTÁBAN, ÖSSZES HIBÁJÁVAL 
EGYÜTT” bocsátják ki, és ezúton elutasítanak minden egyéb jótállást és követelést, legyen az nyílt, burkolt vagy 
törvényes, beleértve, de nem kizárólag bármely jótállás, kötelesség vagy követelés, elégséges minőség, vagy egy 
bizonyos célnak történő megfelelés, megbízhatóság vagy alkalmasság, pontosság, hatékonyság, szakszerű 
munka, vírusmentesség, valamint épség és készség, mindez a Szoftverre és/vagy a Hardverre vonatkozóan, 
valamint a szerviz- és más szolgáltatások, információ, szoftver, valamint a Szoftverhez és/vagy a Hardverhez 
kapcsolódó tartalom nyújtása illetve abból fakadó egyéb hiba. Továbbá nincs a hardverrel kapcsolatban garancia 
ill. zavartalan haszonélvezet, zavartalan birtoklás vagy jogtisztaság biztosítása. Ez a kivétel nem vonatkozik (i) 
semmilyen címre vonatkozó hallgatólagos feltételre és (ii) semmilyen, a leírással való egyezésre vonatkozó 
garanciára. 
7) A jelen korlátozott jótállás nem érinti a fogyasztási cikkek kereskedelméről szóló nemzeti rendeleteket. 
8) A jelen Korlátozott jótállás nem ruházható át más személyre. 
 
KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG  



 

9) Sem a TomTom, sem forgalmazói nem vállalnak felelősséget Önnek vagy bármely harmadik személynek sem 
közvetett, vagy közvetlen, véletlen, szükségszerű vagy más módon (beleértve minden esetben, de nem kizárólag 
a felszerelés használata vagy az adatok felhasználása során hozzá nem értésből keletkezett kár, adatvesztés, 
üzleti veszteség, profitveszteség, üzleti tevékenység megszakítása és hasonlók), ha a kár a Szoftver és/vagy 
Hardver használatából vagy a használatra való képtelenségből származik, abban az esetben is, ha a TomTom 
céget értesítették a lehetséges kárról.  
10) Minden esetben, valamennyi, különböző okokból keletkezett kár esetén (beleértve válogatás nélkül 
valamennyi itt felsorolt, és valamennyi közvetlen, vagy általános kárt), a TomTom és valamennyi forgalmazójának 
teljes felelőssége a jelen EULA rendelkezéseinek megfelelően, legfeljebb azt az összeget érheti el, amelyet Ön a 
Hardverért fizetett. 
11) A TomTom nem vállal felelősséget (i) a munkatársai és/vagy ügynökei által elkövetett csalásért; vagy (ii) a 
munkatársai és/vagy ügynökei által történő megtévesztésért. 
12) A fentiekért, valamint a másik fél hanyagságából bekövetkezett halálesetért vagy személyi sérülésért a cég 
nem vállal felelősséget. 


