TomTom
Sınırlı Garanti
GARANTİ VEREN
ABD ve Kanada dışındaki alımlar: Eğer alımlarınızı Amerika Birleşik Devletleri ve
Kanada dışında yapmışsanız, bu Garanti, TomTom International B.V.,
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Hollanda) tarafından verilmektedir ve bu
Sorumluluk Sınırlaması onun lehine şart koşulmaktadır.
BU GARANTİ NELERİ KAPSAR
1) TomTom International B.V. (“TomTom”), Donanımın, normal kullanım koşulları
altında, Donanımın satın alındığı tarihten itibaren bir (1) yıl süre (“Garanti Süresi”)
için işçilik ve malzeme kusurları (“Kusurlar”) bulunmayacağına dair sınırlı bir garanti
vermektedir. Garanti Süresi boyunca Donanım, parça veya emek için ücret
alınmaksızın TomTom tarafından TomTom'un seçimine göre tamir edilecek veya
değiştirilecektir (“Sınırlı Garanti”). Eğer Donanım, Garanti Süresinin sona
ermesinden sonra tamir edilirse, o tamir için Garanti Süresi, tamir tarihinden altı (6)
ay sonra sona erecektir.
BU GARANTİ NELERİ KAPSAMAZ
2) Bu Sınırlı Garanti, normal yıpranma ve aşınmanın neden olduğu veya Donanımın
TomTom tarafından yetki verilmeyen birileri tarafından açılması veya tamir edilmesi
sonucunda meydana gelen hasarı kapsamaz, ve yanlış kullanım, nem, sıvı, ısıya yakın
tutma veya maruz bırakma, kaza, kötü kullanım, Donanımla birlikte sağlanan
talimatlara uymama, ihmal veya yanlış amaçlar için kullanımın neden olduğu hasarı
kapsamaz. Sınırlı Garanti, Donanımın yüzeyine vuku bulan fiziksel hasarı kapsamaz.
Bu Sınırlı Garanti, Donanımla birlikte gelebilen veya Donanımda kurulu olabilen
hiçbir yazılımı kapsamaz. Sınırlı Garanti, Donanımın kurulması, sökülmesi veya
bakımı veya bunlara ilişkin giderleri kapsamaz.
GARANTİ TALEBİ NASIL YAPILIR
3) Bir Kusura ilişkin talepte bulunmak için, Garanti Süresi içinde www.tomtom.com
adresine e-posta göndererek TomTom ile temasa geçmeli ve Kusuru izah etmeli ve
gerekirse Malzeme İade İzni numarası almalısınız. Donanımı, Kusurun bir izahı ile
birlikte, TomTom’un belirteceği adreste TomTom’a iade etmelisiniz. Eğer bir kusur
ortaya çıkar ve Garanti Süresinin ilk yüz seksen (180) gününden sonra bu Sınırlı
Garanti kapsamında geçerli bir talep TomTom'a iletilirse, TomTom, Donanımın
tamiri veya değiştirilmesiyle bağlantılı olarak makul sevk ve işlem giderlerini size
yükleme hakkına sahiptir. Varsa, TomTom’un belirteceği diğer iade prosedürlerine de
uymalısınız.
YASAL HAKLARINIZ
4) Bazı ülkeler hasar istisnası veya sınırlamasına izin vermeyebilir. Eğer bu Sınırlı
Garantinin herhangi bir bölümü geçersiz veya uygulatılamaz olursa, Sınırlı Garantinin
kalan bölümleri tam yürürlükte kalmaya devam edecektir.
5) Bu Sınırlı Garanti, size verilen yegane açık garantidir ve her türlü reklam,
dokümantasyon, ambalaj veya sair iletişim yoluyla yaratılmış olan (varsa) tüm diğer
açık garantiler veya benzeri yükümlülüklerin yerini almak üzere sağlanmıştır.
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6) Sınırlı Garanti hariç olmak üzere ve geçerli kanunların izin verdiği azami ölçüde,
TomTom ve tedarikçileri, Donanımı “OLDUĞU GİBİ VE TÜM HATALARIYLA”
sağlamaktadırlar ve bu nedenle, Donanım bakımından açık, üstü örtülü veya yasal
olsun, (varsa) üstü örtülü garantiler, yükümlülükler veya yeterli kalite şartı, belirli bir
amaca uygunluk, güvenilirlik veya kullanılabilirlik, doğruluk veya tepkilerin tamlığı,
sonuçlar, işçilik çabası, virüs bulunmazlık, ve makul özen ve beceri dahil olmak üzere
fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm diğer garantiler ve şartları, ve Donanım yoluyla
veya sair şekilde Donanımın kullanılmasından doğan destek veya diğer hizmetler,
bilgi, yazılım ve ilgili içeriği sağlama veya sağlamamaktan doğan sorumluluğu
reddetmektedirler. Ayrıca, Donanım bakımından, huzurlu kullanım, huzurlu sahip
olma veya ihlal yokluğuna ilişkin hiçbir garanti veya şart yoktur. Bu hariç tutma (i)
mülkiyete ilişkin herhangi bir belirtilen şart, ve (ii) tanımlamaya uygunluk
bakımından belirtilen hiçbir şart için geçerli değildir.
7) Bu Sınırlı Garanti, tüketici mallarının satışını düzenleyen geçerli ulusal mevzuat
kapsamında yasal hakları etkilemez.
8) Bu Sınırlı Garanti başka şahıslara devredilemez.
SORUMLULUK SINIRLAMASI
9) Ne TomTom ne de tedarikçileri ve altyüklenicileri, size karşı veya herhangi bir
üçüncü şahsa karşı, hasar ihtimali TomTom’a bildirilmiş olsa dahi, Donanımın
kullanılması veya kullanılamamasından doğan, doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçtan
doğan veya sair şekilde olsun (her bir halde, Donanımı kullanamama veya
erişememeden doğan hasarlar, veri kaybı, iş kaybı, kar kaybı, işin kesintiye uğraması
ve benzerleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir zarardan
sorumludur.
10) Sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir nedenle uğradığı zarar ne
olursa olsun (sınırlama olmaksızın burada anılan ve sözleşmedeki tüm doğrudan veya
genel zararlar veya başka herhangi bir şey dahil olmak üzere) TomTom ve
tedarikçilerinin tüm sorumluluğu, Donanım için gerçekte ödemiş olduğunuz para
miktarı ile sınırlıdır.
11) TomTom, (i) kendi çalışanları ve/veya acentelerinin sahtekarlığı veya (ii) kendi
çalışanları ve/veya acentelerinin yalan beyanından sorumlu değildir.
12) Yukarıdaki hükümlere rağmen, hiçbir tarafın kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm
veya yaralanma sorumluluğu sınırlı değildir.
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