TomTom
Ograniczona gwarancja
GWARANT:
Zakup poza USA i Kanadą: W przypadku, gdy zakupu dokonano poza terytorium
Stanów Zjednoczonych i Kanady, niniejszej ograniczonej gwarancji udziela TomTom
International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Holandia), który
zastrzega też na swoją korzyść niniejsze ograniczenie odpowiedzialności.
ZAKRES GWARANCJI
1) TomTom International B.V. (zwany dalej „TomTom”) gwarantuje, że w okresie
jednego (1) roku od daty pierwszego zakupu sprzętu (zwanego dalej „okresem
gwarancji”) sprzęt będzie wolny od wad produkcyjnych i materiałowych w
warunkach normalnego użytkowania (zwanych dalej „wadami”). W czasie okresu
gwarancji sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony, przy czym to TomTom
zdecyduje, która z tych czynności nastąpi („ograniczona gwarancja”), bez obciążania
Państwa kosztami części ani robocizny. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje
wyłącznie wymianę sprzętu. Jeżeli sprzęt zostanie naprawiony po upływie okresu
gwarancji, okres gwarancji na naprawę dobiegnie końca sześć (6) miesięcy po tej
dacie naprawy.
NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE
2) Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zużycia, ani nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt został otwarty lub naprawiony przez osobę
nieupoważnioną przez TomTom oraz nie obejmuje naprawy ani wymiany
jakiegokolwiek sprzętu lub jego części uszkodzonej przez: niewłaściwe użytkowanie,
wilgoć, płyny, bliskość źródeł ciepła lub wystawienie na działanie wysokich
temperatur, wypadek, nadużycie, niestosowanie się do instrukcji dostarczonych wraz
ze sprzętem, zaniedbanie lub niewłaściwe wykorzystanie. Ograniczona gwarancja nie
obejmuje fizycznego uszkodzenia powierzchni sprzętu. Niniejsza ograniczona
gwarancja nie obejmuje żadnego oprogramowania, które może był dołączone lub
zainstalowane na sprzęcie. Gwarancja ta nie obejmuje również instalacji, usuwania,
czy też konserwacji sprzętu komputerowego, ani jakichkolwiek kosztów z tym
związanych.
JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE Z TYTUŁU GWARANCJI
3) W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego wady należy skontaktować się z firmą
TomTom w czasie trwania okresu gwarancji wysyłając e-mail za pośrednictwem
strony www.tomtom.com, aby opisać wadę i w razie konieczności uzyskać numer
RMA (upoważnienie do zwrotu materiałów). Sprzęt należy zwrócić w czasie trwania
okresu gwarancji wraz z wyjaśnieniem wady na adres podany Państwu przez
TomTom. W przypadku wystąpienia wady oraz otrzymania przez TomTom ważnego
roszczenia wobec ograniczonej gwarancji po upływie pierwszych stu osiemdziesięciu
dni (180) okresu gwarancji, TomTom jest upoważniony do obciążenia Państwa
uzasadnionymi kosztami wysyłki i opłatami manipulacyjnymi poniesionymi w
związku z naprawą lub wymianą sprzętu. Muszą się Państwo podporządkować
wszelkich innym procedurom zwrotu ustanowionych, jeżeli w ogóle, przez TomTom.
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PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA
4) W niektórych krajach nie ma prawnej możliwości wykluczenia lub ograniczenia
szkód. W przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszej ograniczonej gwarancji
okazała się nieważna lub niewykonalna, pozostała część ograniczonej gwarancji
będzie mimo to nadal w pełnej mocy i będzie obowiązywać.
5) Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną wyraźną gwarancją udzielaną
Państwu oraz zostaje ona udzielona zamiast wszelkich innych wyraźnych gwarancji
lub podobnych zobowiązań (jeśli w ogóle) stworzonych przez jakiekolwiek reklamy,
dokumentacje, opakowania i inne komunikaty.
6) Z wyjątkiem niniejszej ograniczonej gwarancji oraz do maksymalnego zakresu
dozwolonego w obowiązującym prawie TomTom oraz jego dostawcy dostarczają
sprzęt „W OBECNYM STANIE I ZE WSZYSTKIMI WADAMI”, oraz niniejszym
zrzekają się wszelkich innych gwarancji i warunków, czy to wyrażonych, domyślnych
lub statutowych włącznie, ale bez ograniczenia do wszelkich (jeżeli w ogóle)
domyślnych gwarancji, obowiązków lub warunków zadowalającej jakości,
przydatności do określonego celu, niezawodności lub dostępności, dokładności lub
pełności odpowiedzi, rezultatów, fachowego starania, braku wirusów i uzasadnionej
staranności i umiejętności, a wszystko to w odniesieniu do sprzętu oraz zapewnienia
lub niezapewnienia wsparcia lub innych usług, informacji, oprogramowania oraz
powiązanych treści za pośrednictwem sprzętu lub wynikających w inny sposób
z użytkowania sprzętu. Ponadto nie ma gwarancji ani warunku niezakłóconego
korzystania, posiadania ani nienaruszenia w odniesieniu do sprzętu. Niniejsze
wykluczenie nie ma zastosowania do (i) jakiegokolwiek domyślnego warunku
dotyczącego tytułu oraz (ii) jakiejkolwiek domyślnej gwarancji dotyczącej zgodności
z opisem.
7) Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa
wynikające z obowiązującego krajowego ustawodawstwa regulującego sprzedaż
towarów konsumpcyjnych.
8) Niniejszej ograniczonej gwarancji nie można przenosić na inne osoby.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9) Ani TomTom ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa
ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie,
przypadkowe, wtórne czy też jakiekolwiek inne (włączając w to w każdym
przypadku, ale bez ograniczenia, szkody za niemożność używania sprzętu lub brak
dostępu do danych, utratę danych, straty w działalności, utratę zysków, przerwanie
działalności itp.) wynikające z używania lub niemożności używania sprzętu, nawet w
przypadku, gdy TomTom został powiadomiony o możliwości powstania takich strat.
10) Niezależnie od szkód, które mogą Państwo ponieść z jakiegokolwiek powodu
(włączając w to, ale bez ograniczenia się do nich, wszystkie szkody podane w
niniejszym dokumencie, oraz wszystkie bezpośrednie lub ogólne szkody umowne lub
jakiekolwiek inne), cała odpowiedzialność firmy TomTom i jej dostawców, jest
ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej za sprzęt.
11) TomTom nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek oszustwa popełnione
przez swoich pracowników i/albo agentów; ani (ii) świadome wprowadzenie w błąd
przez swoich pracowników i/albo agentów.
12) Pomimo powyższych postanowień, nie ogranicza się odpowiedzialności żadnej ze
stron za śmierć lub szkody cielesne wynikające z ich własnego zaniedbania.
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