TomTom
Begrænset garanti
GARANT
Køb uden for de Forenede Stater og Canada: Hvis du har foretaget dit køb uden
for de Forenede Stater, ydes denne Begrænsede garanti af og fastsættes denne
Ansvarsbegrænsning til fordel for TomTom International B.V., Rembrandtplein 35,
1017 CT Amsterdam (Holland).
HVAD DENNE GARANTI DÆKKER
1) TomTom International B.V. ("TomTom") garanterer, at denne hardware er fri for
materiale- og fabrikationsfejl ved normal anvendelse ("Defekter") i en periode på et
(1) år fra datoen for købet af denne hardware ("Garantiperiode"). I løbet af
garantiperioden vil denne hardware blive repareret eller udskiftet efter TomToms valg
("Begrænset garanti"), uden omkostninger for dig til løsdele eller arbejdskraft. Denne
begrænsede garanti dækker kun udskiftning af hardwaren. Hvis denne hardware
repareres efter udløbet af garantiperioden, vil garantiperioden for denne reparation
udløbe seks (6) måneder efter datoen for den udførte reparation.
HVAD DENNE GARANTI IKKE DÆKKER
2) Denne begrænsede garanti gælder ikke for normalt slid og brug, dækker ikke hvis
denne hardware er blevet åbnet eller repareret af en af TomTom uautoriseret
tredjemand, og dækker ikke reparation eller udskiftning af hardware, som har lidt
skade på grund af: forkert brug, fugt, væsker, anbringelse for tæt på eller udsættelse
for varme eller uheld, misbrug, manglende overholdelse af de medfølgende
instruktioner, forsømmelse eller fejlagtig anvendelse. Den begrænsede garanti dækker
ikke fysiske skader på denne hardwares overflade. Denne begrænsede garanti dækker
ikke software, som leveres med eller er installeret på hardwaren. Den begrænsede
garanti dækker ikke installation, afinstallation eller vedligeholdelse af hardwaren eller
omkostninger forbundet hermed.
HVORDAN MAN GØR ET KRAV GÆLDENDE
3) Med henblik på at gøre et erstatningskrav gældende, bedes du inden
garantiperiodens udløb sende en e-mail med en nøjagtig beskrivelse af skadens
omfang til TomTom via www.tomtom.com, for om nødvendigt at få et RMA-nummer
(returgodkendelsesnummer). Hardwaren samt beskrivelsen af skadens omfang skal
inden garantiperiodens udløb fremsendes til den adresse, du har fået oplyst af
TomTom. Hvis der opstår en fejl, og TomTom modtager et erstatningskrav i
forbindelse med denne begrænsede garanti efter forløbet af garantiperiodens første
hundrede og firs (180) dage, er TomTom berettiget til at debitere dig rimelige
forsendelsesomkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning af hardware.
Alle andre krav til returforsendelse, som er fastsat af TomTom, skal overholdes.
DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER
4) Visse lande tillader ikke udelukkelse af eller begrænsninger i skadesomfang.
Såfremt nogen del i denne begrænsede garanti erklæres for ugyldig eller uden
retskraft, forbliver alle andre vilkår i den begrænsede garanti - på trods af dette - fuldt
gyldige og retskraftige.
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5) Denne begrænsede garanti er den eneste udtrykkelige garanti, der stilles dig, og
ydes i stedet for enhver anden udtrykt garanti eller lignende forpligtelser (hvis
relevant) i form af reklame, dokumentation, emballage, eller anden form for
kommunikation.
6) Bortset fra den begrænsede garanti og så vidt som gældende lovgivning tillader det,
leverer TomTom og dennes leverandører denne hardware "SOM DEN ER OG
FOREFINDES, OG MED ALLE FEJL OG MANGLER", og afviser hermed enhver
yderligere garanti eller ansvar, det være sig udtrykkelig, underforstået eller
lovbestemt, inklusive men ikke begrænset til enhver (eventuel) underforstået garanti,
forpligtelse eller betingelse for tilfredsstillende kvalitet, for egnethed til et bestemt
formål, for driftssikkerhed eller tilgængelighed, for svarenes nøjagtighed eller
fuldstændighed, for resultater, for fagmæssig udformning, for fravær af virus, og for
rimelig påpasselighed og kompetence, alt i forbindelse med denne hardware, samt for
ydelse af eller manglende ydelse af support eller anden service, information, software,
og relateret indhold gennem denne hardware eller på anden måde som følge af
anvendelsen af denne hardware. Der gives ydermere ingen garanti eller ansvar for
uforstyrret benyttelse, uforstyrret besiddelse, eller ikke-krænkelse for så vidt angår
denne hardware. Denne frasigelse finder ikke anvendelse på (i) enhver indirekte
betingelse for så vidt angår ejendomsret og (ii) enhver indirekte garanti for
overensstemmelse med beskrivelse.
7) Denne begrænsede garanti har ingen indflydelse på lovlige rettigheder i henhold til
gældende national lov, der regulerer salg af forbrugsgoder.
8) Denne begrænsede garanti kan ikke overdrages til tredjemand.
ANSVARSBEGRÆNSNING
9) TomTom eller dennes leverandører kan ikke holdes ansvarlige over for dig eller
eventuel tredjemand for skader, hverken direkte, indirekte, tilfældige, resulterende
eller på anden måde (i hvert enkelt tilfælde inklusive, men ikke begrænset til, skader
forårsaget af manglende mulighed for at bruge udstyret eller for adgang til data, tab af
data, tab af erhvervsaftale, tab af fortjeneste, afbrydelse i udførelse af erhverv eller
lignende) som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge denne hardware,
selv hvis TomTom er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.
10) Uanset hvilke skader du måtte lide og af hvilken årsag (inklusive og uden
begrænsning enhver skade nævnt heri samt enhver direkte eller generel skade i
forbindelse med aftaler eller noget som helst andet) er TomToms og enhver
leverandørs samlede ansvar begrænset til det beløb, du har betalt for denne hardware.
11) TomTom kan ikke holdes ansvarlig for (i) dets ansattes og/eller
salgsrepræsentanters eventuelle svigagtige handlinger; eller (ii) dets ansattes og/eller
salgsrepræsentanters eventuelle svigagtigt forkerte fremstilling.
12) Uagtet ovenstående er der ingen begrænsninger i nogen af parternes ansvar for
død eller persontilskadekomst forårsaget af en parts uagtsomhed.
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