TomTom
Begrenset garanti
GARANTIST
Kjøp utenfor USA og Canada:
Hvis du har kjøpt produktet utenfor USA og Canada, gir TomTom International B.V.,
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Nederland) deg denne Begrensede
Garantien, og denne Ansvarsbegrensingen gjelder for TomTom International B.V.
HVA DENNE GARANTIEN DEKKER
1) TomTom International B.V. (“TomTom”), garanterer at Maskinvaren vil være uten
feil og mangler (”Defekter”) i utførelse såvel som materialer under normale
bruksforhold i en periode på ett (1) år fra den datoen da du kjøpte Maskinvaren
(“Garantiperioden”). Under Garantiperioden repareres eller utskiftes Maskinvaren
etter TomToms valg (“Begrenset garanti”) uten noen omkostning for deg med hensyn
til deler eller arbeide. Denne Begrensede Garantien dekker kun utskifting av
Maskinvaren. Hvis Maskinvaren repareres etter at Garantiperioden er utløpt, utløper
Garantiperioden for reparasjonen seks (6) måneder etter reparasjonsdatoen.
HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER
2) Denne Begrensede Garantien omfatter ikke aminnelig slitasje, åpning eller
reparasjon av Maskinvaren av en person som ikke er autorisert av TomTom,
reparasjon eller utskifting av Maskivaren eller deler av denne, som er skadet pga.: feil
bruk, fuktighet, væsker, nærhet av eller eksponering til varme, ulykke, misbruk, ikkeoverholdelse av bruksanvisningen som er levert med Maskinvaren, forsømmelse eller
feilaktig anvendelse. Denne Begrensede Garantien dekker ikke fysisk skade på
overflaten av Maskinvaren.
Denne Begrensede Garantien dekker ikke enhver programvare som følger med eller er
installert på Maskinvaren.
Denne Begrensede Garantien dekker ikke installasjon, fjerning eller vedlikehold av
Maskinvaren eller eventuelle kostnader knyttet til dette.

HVORDAN GJØRE ET KRAV PÅ GARANTIEN
3) For å gjøre et krav på en Defekt må du kontakte TomTom per e-post under
Garantiperioden via www.tomtom.com for å forklare Defekten og motta et RMAnummer (Return Materials Autorization), hvis nødvenidg. Du må returnere
Maskinvaren under Garantiperioden, sammen med en forklaring av Defekten, til
adressen du får oppgitt av TomTom. Dersom en defekt oppstår og et gyldig krav
under denne Begrensede Garantien mottas av TomTom etter de første hundre og åtte
(180) dagene av Garantiperioden, har TomTom rett til å belaste deg en rimelig pris for
porto og arbeidskostnader som ble gjort i forbindelse med reparasjonen eller
erstatningen av Maskinvaren. Du må opptre i overensstemmelse med enhver annen
returneringsprosedyre fastsatt av TomTom, hvis disse finnes.
DINE RETTIGHETER
4) Det er mulig enkelte land ikke tillater en utelukkelse eller begrensning av
skadeserstatning. Dersom en del av denne Begrensede Garantien anses å være ugyldig
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eller umulig å håndheve, vil allikevel resten av den Begrensede Garantien fortsatt ha
full styrke og effekt.
5) Denne Begrensede Garantien er den eneste uttrykkelige garantien som ytes, og den
skaffes i stedet for andre uttrykkelige garantier eller lignende eventuelle forpliktelser
som kan være oppstått gjennom annonsering, dokumentasjon, emballasje, eller annen
meddelelse.
6) Bortsett fra den Begrensese Garantien og så langt gjeldende lov tillater, skaffer
TomTom og dennes leverandører Maskinvaren "SOM DEN ER OG MED ALLE
FEIL”, og fraskriver seg ethvert ansvar for andre garantier og vilkår, enten
uttrykkelige, stilltiende eller lovbestemt, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle
stilltiende garantier, forpliktelser eller betingelser relatert til tilfredsstillende kvalitet,
egnethet til et bestemt formål, driftssikkerhet eller tilgjengelighet, nøyaktige eller
fullstendige svar, resultater, håndverksmessig utførelse, mangel på viruser, og rimelig
mangel på forsømmelse. Denne ansvarsfraskrivelsen angår Maskinvaren, ytelsen eller
ikke-ytelsen av støtte eller andre tjenester, informasjon, programvare, og innhold som
hører til Maskinvaren eller som oppstår på annen måte av bruken av Maskinvaren.
Det ytes dessuten ingen garanti eller forpliktelse vedrørende uforstyrret bruk,
uforstyrret besittelse, eller ikke-krenkelse med hensyn til Maskinvaren. Denne
garantifraskrivelsen gjelder ikke for (i) underforståtte forhold vedrørende
eiendomsrett og (ii) underforstått garanti angående overensstemmelse med
beskrivelsen.
7) Denne Begrensede Garantien har ingen virkning på juridiske rettigheter i henhold
til gjeldende nasjonal lovgivning om salget av forbruksvarer.
8) Denne Begrensede Garantien kan ikke overføres til en annen person.
ANSVARSBEGRENSNING
9) Verken TomTom eller dennes leverandører skal være ansvarlig overfor deg eller
noen tredjepart for noen direkte, indirekte, utilsiktet eller annen skade (herunder, i
hvert tilfelle, men ikke begrenset til, skader på grunn av manglende evne til å bruke
utstyret eller ha tilgang til data, tap av data, tap av forretningsmuligheter, tap av
fortjeneste, forretningsavbrudd eller lignende) som følger av bruk eller manglende
evne til å bruke Maskinvaren, selv om TomTom er gjort oppmerksom på muligheten
for slike skader.
10) Uansett eventuelle skader du av en eller annen grunn måtte påføres (herunder,
uten begrensning, alle skader nevnt i denne avtalen og alle direkte eller generelle
skader under kontrakt eller på annen måte), begrenses TomToms og dennes
leverandørers til det beløpet som du har betalt for Maskinvaren.
11) TomTom skal ikke holdes ansvarlig for (i) noe bedrageri av sine ansatte og/eller
agenter, eller (ii) noe uærlig, gal fremstilling fra sine ansatte og/eller agenter.
12) Uansett bestemmelsene ovenfor, skal ikke noen parts ansvar for dødsfall eller
personlig skade som følger av egen uaktsomhet være begrenset.
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