TomTom
Περιορισμένη Εγγύηση
Εγγυητής
Αγορές εκτός Η.Π.Α. και εκτός Καναδά: Εάν έχετε προβεί στην αγορά σας εκτός
Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, σας παρέχεται η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση
και ο παρόν Περιορισμός της Ευθύνης συμφωνείται ρητώς αναφορικά με την
TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Άμστερνταμ (Ολλανδία).
ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
1) Η TomTom International B.V. (“TomTom”) εγγυάται σε εσάς ότι ο
Ηλεκτρομηχανολογικός
Εξοπλισμός
θα
στερείται
ελαττωμάτων
τόσο
κατασκευαστικών όσο και σε υλικά υπό τη συνήθη χρήση (“Ελαττώματα”) για
περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία που ο Ηλεκτρομηχανολογικός
Εξοπλισμός αγοράστηκε αρχικά από εσάς (“Περίοδος Εγγύησης”). Κατά τη διάρκεια
της Περιόδου Εγγύησης ο Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός θα επισκευάζεται ή
αντικαθίσταται, κατά την κρίση της TomTom (“Περιορισμένη Εγγύηση”) χωρίς
χρέωσή σας για ανταλλακτικά ή για εργατικά. Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση
καλύπτει την αντικατάσταση μόνο του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Εάν ο
Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός επισκευασθεί μετά την εκπνοή της Περιόδου
Εγγύησης, η Περίοδος Εγγύησης για την επισκευή του θα εκπνεύσει έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία της επισκευής.
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
2) Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν φυσιολογικές φθορές από τη χρήση,
ή όταν ο Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός ανοιχθεί η επισκευασθεί από κάποιον ο
οποίος δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την TomTom και δεν καλύπτει επισκευή ή
αντικατάσταση οποιουδήποτε Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού ή τμήματος αυτού
που έχει καταστραφεί από: κακή χρήση, υγρασία, υγρά, εγγύτητα ή έκθεση σε ζέστη
και ατύχημα, κατάχρηση, μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται με τον
Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό, αμέλεια ή κακή εφαρμογή. Η περιορισμένη
Εγγύηση
δεν
καλύπτει
φυσική
καταστροφή
στην
επιφάνεια
του
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Η περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει
οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο μπορεί να συνοδεύει ή να είναι εγκατεστημένο στην
Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό. Η περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει την
εγκατάσταση, μετακίνηση ή συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού ή
οποιοδήποτε σχετικό με αυτά κόστος.
ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
3) Προκειμένου να προβάλλετε απαίτηση για ένα Ελάττωμα, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με την TomTom με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης μέσω του www.tomtom.com, να εξηγήσετε το
Ελάττωμα και να λάβετε έναν αριθμό ΕΕΥ (Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικών),
εφόσον απαιτείται. Θα πρέπει να επιστρέψετε τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, μαζί με την επεξήγηση του Ελαττώματος,
στη διεύθυνση που σας γνωστοποιείται από την TomTom. Εάν προκύψει ένα
ελάττωμα και μια έγκυρη απαίτηση, στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης
Εγγύησης, ληφθεί από την TomTom μετά τις πρώτες εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
της Περιόδου Εγγύησης, η TomTom δικαιούται να σας χρεώσει για οποιαδήποτε
εύλογα έξοδα αποστολής και εκτέλεσης που λάβουν χώρα αναφορικά με την
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επισκευή ή την αντικατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Θα πρέπει
να συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε τυχόν διαδικασίες επιστροφής σας καθοριστούν
από την TomTom.
TA ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
4) Ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό της
ευθύνης για ζημιές. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης
είναι άκυρο ή μη εκτελεστό, το υπόλοιπο τμήμα της Περιορισμένης Εγγύησης θα
παραμείνει παρ’ όλα αυτά σε πλήρη ισχύ.
5) Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση είναι η μόνη εγγύηση που σας παρέχεται και
παρέχεται σε αντικατάσταση οποιασδήποτε ρητής εγγύησης ή λοιπών υποχρεώσεων
(εφόσον υπάρχουν) που δημιουργούνται από οποιαδήποτε διαφήμιση, έγγραφο,
συσκευασία ή άλλη επικοινωνία.
6) Πέραν της Περιορισμένης Εγγύησης και στο μέγιστο βαθμό που επιβάλλεται από
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η TomTom και οι προμηθευτές της σας παρέχουν
τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ”, και με την παρούσα αποποιούνται οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις
και όρους, ρητούς ή υπονοούμενους ή εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς και οποιωνδήποτε τυχόν υπονοούμενων
εγγυήσεων, υποχρεώσεων ή όρων ικανοποιητικής ποιότητας, ή καταλληλότητας για
συγκεκριμένο σκοπό, ή αξιοπιστίας ή διαθεσιμότητας, ή ακρίβειας ή πληρότητας των
απαντήσεων, ή αποτελεσμάτων, ή ικανών προσπαθειών, ή έλλειψης ιών, ή εύλογης
ικανότητας και επιμέλειας, αναφορικά με τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό,
καθώς και της παροχής ή της αποτυχίας παροχής υποστήριξης ή λοιπών υπηρεσιών,
πληροφοριών,
λογισμικού
ή
σχετικού
περιεχομένου,
μέσω
του
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που να
απορρέει από τη χρήση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Επιπλέον, δεν
παρέχεται ουδεμία εγγύηση ή όρος αδιάκοπης χρήσης και κατοχής, ή μη παραβίασης,
αναφορικά με τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό. Η εξαίρεση αυτή δε θα ισχύει
αναφορικά με: (i) οποιοδήποτε υπονοούμενο όρο αναφορικά με την ιδιοκτησία και
(ii) οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση αναφορικά με συμφωνία με την περιγραφή.
7) Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δε θα επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματά σας
τα οποία απορρέουν νομίμως από την τοπική εφαρμοστέα νομοθεσία που διέπει την
πώληση καταναλωτικών αγαθών.
8) Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
9) Ούτε η TomTom ούτε οι προμηθευτές αυτής θα ευθύνονται απέναντί σας ή
απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες, έμμεσες,
δευτερογενείς, συνεπακόλουθες ή άλλης μορφής (συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά ζημιών λόγω μη δυνατότητας χρήσης του εξοπλισμού ή
πρόσβασης στα δεδομένα, απώλειας δεδομένων, απώλειας επιχειρηματικών
ευκαιριών, απώλειας κερδών, διακοπής εργασιών ή παρόμοιων γεγονότων) που
απορρέουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης του Ηλεκτρομηχανολογικού
Εξοπλισμού, ακόμη και εάν η TomTom έχει ενημερωθεί σχετικά με το ενδεχόμενο
αυτών των ζημιών.
10) Ανεξαρτήτως των ζημιών που τυχόν υποστείτε για οποιονδήποτε λόγο
(περιλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των ζημιών που αναφέρονται στην παρούσα και
όλων των άμεσων ή γενικών ζημιών συμβατικών ή οποιωνδήποτε άλλων), η
συνολική ευθύνη της TomTom καθώς και οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της
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θα περιορίζεται στο ποσό που πραγματικά καταβάλατε για τον Ηλεκτρομηχανολογικό
Εξοπλισμό.
11) Η TomTom δε θα είναι υπεύθυνη για (i) οποιαδήποτε δόλια πράξη των
υπαλλήλων ή/ και των αντιπροσώπων της ή (ii) οποιαδήποτε δολίως αναληθή δήλωση
από την πλευρά των υπαλλήλων ή/ και των αντιπροσώπων της.
12) Ανεξαρτήτως του περιεχομένου των ανωτέρω διατάξεων, δε δύναται να
περιοριστεί η ευθύνη οποιουδήποτε μέρους για θάνατο ή σωματική ζημιά που να
απορρέουν από δική του αμέλεια.
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