TomTom
Piiratud garantii
GARANTIIANDJA
Ostjad väljaspool USA-d ja Kanadat: kui olete sooritanud oma ostu väljaspool
USA-d ja Kanadat, on selle piiratud garantii andjaks ning vastutuse piiramisest
kasusaajaks TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam
(Madalmaad).
MIDA GARANTII KATAB
1) TomTom International B.V. (“TomTom”) garanteerib, et teie Riistvara on
normaalse kasutuse korral vaba kooste- ja materjalidefektidest (“Defektid”) ühe (1)
aasta pikkuse perioodi vältel alates Riistvara esmaostust teie poolt (“Garantiiaeg”).
Garantiiaja vältel parandatakse või asendatakse Riistvara TomTom-i valikul
(“Piiratud garantii”) teie jaoks tasuta, seda nii komponentide kui ka tööde maksumuse
osas. Käesolev Piiratud garantii hõlmab ainult Riistvara asendamist. Kui Riistvara
parandatakse pärast Garantiiaja lõppu, lõpeb parandusele antav Garantiiaeg kuue (6)
kuu möödumisel paranduskuupäevast.
MIDA GARANTII EI KATA
2) Käesolev Piiratud garantii ei hõlma normaalset kulumist, ei kehti juhul, kui
Riistvara on avanud või parandanud isik, keda TomTom ei ole selleks volitanud, ega
hõlma mis tahes Riistvara või selle osa parandamist või asendamist juhul, kui
mainitud Riistvara või selle osa kahjustused on põhjustatud: väärkasutusest,
niiskusest, vedelikest, soojusallika läheduses viibimisest või kokkupuutest sellega,
õnnetusest, kuritarvitusest, Riistvaraga koos tarnitud juhiste eiramisest, hooletusest
või valest kasutamisest. Piiratud garantii ei kata Riistvara pinna füüsilisi kahjustusi.
Piiratud garantii ei kata tarkvara, mis võib olla Riistvaraga kaasas või on sellele
installeeritud. Piiratud garantii ei kata Riistvara paigaldamist, eemaldamist või
hooldamist või mis tahes sellega seonduvaid kulusid.
KUIDAS ESITADA GARANTIINÕUET
3) Defekti kohta nõude esitamiseks võtke TomTom-iga Garantiiaja vältel
elektronposti teel ühendust www.tomtom.com kaudu Defekti olemuse selgitamiseks
ja vajaduse korral RMA-koodi (materjalitagastuse kinnituskoodi) saamiseks.
Tagastage Riistvara Garantiiaja jooksul, koos Defekti selgitusega, teile TomTom-i
poolt teatatud aadressile. Kui Defekt ilmneb ja käesoleva Piiratud Garantii alusel
esitatud õigustatud nõue jõuab TomTom-ini pärast Garantiiaja esimese saja
kaheksakümne (180) päeva möödumist, on TomTom-il õigus nõuda teilt sisse
võimalikud mõistlikud transpordi- ja käitluskulud, mis seonduvad Riistvara
parandamise või asendamisega. Te olete kohustatud kinni pidama ka võimalikest
muudest TomTom-i poolt kehtestatud tagastusmenetlustest.
TEIE SEADUSLIKUD ÕIGUSED
4) Mõningad riigid ei pruugi lubada kahjude väljajätmist või piiramist. Kui käesoleva
Piiratud Garantii mis tahes osa peaks osutuma kehtetuks või jõustamatuks, jääb
ülejäänud Piiratud Garantii sellele vaatamata täies ulatuses kehtima.
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5) Käesolev Piiratud Garantii on ainsaks teile antavaks garantiiks, see asendab kõiki
muid võimalikke garantiisid või sellelaadseid kohustusi (kui on), mis tulenevad
reklaamist, dokumentatsioonist, pakendist või muudest teabeedastusvõimalustest.
6) TomTom ja tema tarnijad tarnivad Riistvara Piiratud garantiid arvestamata ja
maksimaalses kohaldatavate seaduste poolt lubatavas ulatuses “NIISUGUSENA
NAGU SEE ON JA KOOS KÕIGI VIGADEGA”, öeldes käesolevaga lahti kõigist
muudest Riistvara puudutavatest garantiidest ja tingimustest, olgu need
selgesõnalised, kaudsed või seadusega ettenähtud, sealhulgas, kuid mitte üksnes,
kõikvõimalikest garantiidest, kohustustest või tingimustest (kui on), mis seonduvad
rahuldava kvaliteedi, teatud eesmärgil kasutamiseks sobivuse, töökindluse või
kättesaadavuse, vastuste täpsuse või täielikkuse, tulemuste, töökvaliteedi, viiruste
puudumise ja mõistliku hoolsuse ning oskustega, samuti tugi- või muude teenuste
osutamise või mitteosutamise, teabe, tarkvara ning kaasneva sisuga, mis seonduvad
Riistvaraga või tulenevad muul viisil Riistvara kasutamisest. Samuti ei anta mingeid
garantiisid ega võeta mingeid kohustusi Riistvara rahuliku nautimise, rahuliku
valdamise või rikkumisvabaduse suhtes. Antud välistus ei kehti (i) mis tahes kaudsete
omandiõigusega seonduvate tingimuste suhtes, (ii) mis tahes kaudse, kirjeldusele
vastava garantii suhtes.
7) See Piiratud Garantii ei avalda mõju millistele tahes seaduslikele õigustele, mis
kehtivad kohaldatavate tarbekaupade müüki reguleerivate riiklike õigusaktide alusel.
8) Seda Piiratud Garantiid ei saa üle anda kellele tahes teisele isikule.
VASTUTUSE PIIRANG
9) TomTom ega tema tarnijad ei kanna vastutust teie või kes tahes kolmanda osapoole
ees võimalike kahjude eest, olgu need vahetud, kaudsed, juhuslikud, kaasnevad vms.
(sealhulgas igal konkreetsel juhul, kuid mitte üksnes, kahjud, mis on põhjustatud
seadme kõlbmatusest kasutamiseks või andmetele juurdepääsemiseks, andmete
kaotsiminekust, äritehingute läbikukkumisest, kasumi kaotusest, äritegevuse
katkestusest või muust taolisest), mis tulenevad Riistvara kasutamisest või
kasutuskõlbmatusest, seda isegi juhul, kui TomTom-i on vastavate kahjude
võimalikkusest teavitatud.
10) Olenemata mis tahes kahjudest, mida te mis tahes põhjusel kanda võite
(sealhulgas, kuid mitte üksnes, kõik kahjud, millele on viidatud siin ja kõik lepingus
või muus taolises viidatud kaudsed või üldised kahjud), piirdub TomTom-i ja kõigi
tema tarnijate koguvastutus üksnes teie poolt Riistvara eest tegelikkuses makstud
summaga.
11) TomTom ei kanna vastutust (i) kelle tahes tema töötajate ja/või esindajate poolt
toime pandud pettuste eest; (ii) kelle tahes tema töötajate ja/või esindajate poolt toime
pandud tahtlike faktide moonutamise eest.
12) Ülaltoodut arvestamata ei kuulu piiramisele kummagi osapoole vastutus oma
hooletusest põhjustatud surmajuhtumite või füüsiliste vigastuste eest.
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