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SZAVATOSSÁGOT VÁLLALÓ 
Az Egyesült Államok és Kanada területén kívüli vásárlások: amennyiben Ön az Egyesült Államok vagy Kanada területén kívül vásárolt, akkor a jelen Korlátozott Szavatosságot a Webfleet Solutions 
B.V. (De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollandia) („Webfleet Solutions”)  vállalja, valamint a jelen Felelősségkorlátozás kedvezményezettje is ugyanez a személy.

Az Egyesült Államok és Kanada területén történő vásárlások: amennyiben Ön az Egyesült Államok vagy Kanada területén kívül vásárolt, akkor a jelen Korlátozott Szavatosságot a TT Telematics 
USA Inc, melynek székhelye Boston, 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803 („Webfleet Solutions”) vállalja, valamint a jelen Felelősségkorlátozás kedvezményezettje is ugyanez a személy.

MIRE TERJED KI A JELEN SZAVATOSSÁG 
1 A Webfleet Solutions B.V. szavatol azért, hogy a PRO/TomTom PRO 8xxx Vezetői Terminál (“Hardver”) rendeltetésszerű használat során gyártási és anyaghibától mentes („Hibák”) marad a 
Hardver első vásárlásának napját követő kettő (2) évig („Szavatossági Időszak”). A Szavatossági Időszak alatt a Hardvert a Webfleet Solutions választása szerint kijavítják vagy kicserélik („Korláto-
zott Szavatosság”) külön anyagköltség vagy munkadíj felszámítása nélkül. A jelen Korlátozott Szavatosság csak a Hardver cseréjére vonatkozik. Amennyiben a Hardver javítására a Szavatossági 
Időszakot követően kerül sor, a javításra vonatkozó Szavatossági Időszak hat (6) hónappal a kijavítás időpontját követően telik le. Jelen szavatosság kizárólag a PRO/TomTom PRO 8xxx Vezetői 
Terminálra terjed ki.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN SZAVATOSSÁG
2 A Korlátozott Szavatosság nem vonatkozik a szokásos kopásra és avulásra, nem vonatkozik arra az esetre, ha a Hardvert a Webfleet Solutions által nem az arra feljogosított személy nyitotta 
fel vagy javította, és nem vonatkozik a Hardver vagy annak bármely alkatrészének javítására vagy cseréjére, amelyben bekövetkező károsodást nem rendeltetésszerű használat, nedvesség, folya-
dékok, hő közelsége vagy annak való kitettség, baleset, visszaélés, a Hardverhez mellékelt utasítások be nem tartása, gondatlanság vagy helytelen alkalmazás okozott. A Korlátozott Szavatosság 
nem terjed ki a Hardver felületének fizikai sérülésére. A jelen Korlátozott Szavatosság nem vonatkozik a Hardverrel együtt átadott vagy arra telepített szoftverre. A Korlátozott Szavatosság nem 
terjed ki a Hardver telepítésére, eltávolítására vagy karbantartására, valamint az ezzel kapcsolatos költségekre.

HOGYAN LEHET A SZAVATOSSÁGI IGÉNYT ÉRVÉNYESÍTENI 
3 A Hibával kapcsolatos igény érvényesítéséhez a www.webfleet.com oldalon keresztül kapcsolatba kell lépnie a Webfleet Solutions-zal a Szavatossági Időszak alatt, ahol elküldheti a Hiba 
leírását tartalmazó hibabejelentést és ahol szükség esetén megkapja az RMA-számot (angolul: Return Materials Authorization, magyarul: Anyagvisszaküldési Jóváhagyás). A Hardvert a Szava-
tossági Időszak alatt kell visszaküldenie a Webfleet Solutions által megadott címre a Webfleet Solutions által megadott RMA számmal és a Hiba leírásával együtt. Amennyiben Hiba lép fel és 
a jelen Korlátozott Szavatosság alapján bejelentett érvényes igény a Webfleet Solutions-höz a Szavatossági Időszak első száznyolcvan (180) napján túl érkezik be, akkor a Webfleet Solutions 
jogosult felszámítani a Hardver javításával vagy cseréjével kapcsolatban felmerült valamennyi ésszerű szállítási és kezelési költségeket. Ön köteles betartani a Webfleet Solutions által előírt egyéb, 
visszaküldéssel kapcsolatos eljárásokat is, amennyiben vannak ilyenek.

AZ ÖN JOGAI
4 Egyes országok nem engedélyezik a felelősség kizárását vagy korlátozását. Amennyiben a jelen Korlátozott Szavatosság bármely része érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek minősül, 
a Korlátozott Szavatosság egyéb része, az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rész kivételével, továbbra is teljes egészében érvényes és hatályos.

5 A jelen Korlátozott Szavatosság az egyetlen kifejezett szavatosságunk az Ön irányába, és egyedüliként ezt biztosítjuk az Ön számára bármely reklámon, dokumentáción, csomagoláson vagy 
más tájékoztatón alapuló egyéb kifejezett szavatosság vagy hasonló kötelezettségvállalás (ha van ilyen) helyett.

6 A Korlátozott Szavatosság kivételével és az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben a Webfleet Solutions és szállítói a Hardvert „A JELEN FORMÁJÁBAN ÉS MINDEN 
HIBÁJÁVAL EGYÜTT” biztosítják, és ezúton kizárnak minden egyéb szavatosságot, jótállást és feltételt, legyen az kifejezett, beleértett vagy jogszabályon alapuló, ideértve, de nem kizárólagosan 
bármely (ha van) hallgatólagos szavatossággal, adott célra való alkalmassággal, megbízhatósággal vagy rendelkezésreállással, a válaszok pontosságával vagy teljességével, az eredményekkel, 
szakszerűséggel, a vírusok hiányával, az ésszerű gondossággal és hozzáértéssel kapcsolatos szavatosságot, jótállást, kötelezettséget vagy feltételt, mely a Hardverre, valamint a Hardveren 
keresztüli támogatás vagy más szolgáltatások, információk, szoftverek és kapcsolódó tartalmak szolgáltatására vagy nem szolgáltatására vonatkozik, vagy bármely egyéb okra, mely a Hardver 
használatából ered. Szintén nem biztosítunk továbbá szavatosságot vagy egyéb jogot a Hardver háborítatlan használata, birtoklása, valamint jogsértésektől mentessége vonatkozásában. A jelen 
kivétel nem alkalmazandó

(I) a tulajdonjogra vonatkozó beleértett feltételekre és 

(II) a leírásnak való megfeleléssel kapcsolatos beleértett szavatosságokra.

7 Jelen Korlátozott Szavatosság nem érinti a fogyasztási cikkek értékesítésére vonatkozó, a nemzeti jog által biztosított jogokat.

8 Jelen Korlátozott Szavatosság más személyre nem átruházható.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
9 Sem a Webfleet Solutions, sem annak szállítói nem felelősek az Önt vagy harmadik felet ért közvetlen, közvetett, véletlenszerű, következményi vagy egyéb károkért (ideértve különösen, 
de nem kizárólag a berendezés használatának ellehetetlenüléséből vagy az adatokhoz való hozzáférés lehetetlenüléséből eredő károkat, az adatok elvesztéséből, üzletvesztésből, elmaradt 
haszonból, üzemszünet vagy más hasonló eseményből eredő károkat), amelyek a Hardver használatából vagy a használat ellehetetlenüléséből erednek, még akkor is, ha a Webfleet Solutions 
előreláthatta az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségét.

10 A bármilyen okból esetlegesen felmerülő valamennyi kárért (ideértve különösen, de nem kizárólag a jelen dokumentumban hivatkozott összes kárt, valamint a szerződésben vagy bármely, 
szerződésszegéssel vagy egyéb módon okozott rögzített közvetlen és átalánykárokat) a Webfleet Solutions és annak bármely szállítójának teljes felelőssége az Ön által a Hardverért ténylegesen 
megfizetett összegre korlátozódik.

11 A Webfleet Solutions nem felelős

(I) az alkalmazottai és/vagy ügynökei által megvalósított csalásért; vagy 

(II) alkalmazottai és/vagy ügynökei bármely csalárd álképviseletének esetén.

12 A fent leírtak ellenére egyik fél felelőssége sem korlátozott halál vagy személyi sérülés esetén, amennyiben a halált vagy a sérülést az okozó fél gondatlansága okozta.
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