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Begrænset garanti fra Webfleet Solutions –
PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminals
GARANT
Køb uden for USA og Canada: Hvis du har foretaget dit køb uden for USA og Canada, stilles denne begrænsede garanti af Webfleet Solutions B.V., De Ruijterkade 154, NL-1011 AC Amsterdam,
Holland, som også tildeles følgende ("Webfleet Solutions ansvarsbegrænsning").
Køb i USA og Canada: Hvis du har foretaget dit køb i USA og Canada, stilles denne begrænsede garanti af TT Telematics USA Inc., en familievirksomhed med hovedsæde i Boston og kontor
på 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, som også tildeles følgende ("Webfleet Solutions-ansvarsbegrænsning").

HVAD DENNE GARANTI DÆKKER
1 Webfleet Solutions garanterer over for dig, at PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminal ("hardware") vil være fri for defekter i forarbejdning og materialer under normal anvendelse ("defekter")
i en periode på to (2) år regnet fra den dato, hvor hardwaren blev købt af dig ("garantiperiode"). I løbet af garantiperioden vil hardwaren blive repareret eller udskiftet efter Webfleet Solutionss
skøn ("begrænset garanti") uden omkostninger for reservedele eller arbejdsløn for dit vedkommende. Denne begrænsede garanti dækker alene udskiftning af hardware. Hvis hardwaren repareres, efter garantiperioden er udløbet, udløber garantiperioden for reparationen seks (6) måneder efter reparationsdatoen.
Denne garanti dækker kun PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminals.

HVAD DENNE GARANTI IKKE DÆKKER
2 Den begrænsede garanti dækker ikke normal slitage, den bortfalder, når hardwaren åbnes eller repareres af personale, der ikke er autoriseret af Webfleet Solutions, og dækker ikke reparation
eller udskiftning af noget hardware eller dele heraf, som er blevet beskadiget pga.: misbrug, fugt, væsker, eksponering for varmekilder og ulykker, misbrug, manglende overholdelse af instruktionerne medfølgende til hardwaren, forsømmelse eller anvendelse til upassende formål. Denne begrænsede garanti dækker ikke fysiske skader på hardwarens overflader. Denne begrænsede
garanti dækker ikke software, der ledsager eller er installeret på hardwaren. Den begrænsede garanti dækker ikke installation, fjernelse eller vedligeholdelse af hardwaren eller nogen omkostninger relateret hertil.

SÅDAN OPRETTES ET GARANTIKRAV
3 Før du kan oprette et garantikrav pga. en defekt, skal du kontakte Webfleet Solutions i forbindelse med garantiperioden via www.webfleet.com for at forklare defekten og indhente et RMAnummer (Return Materials Authorization), hvis det er nødvendigt. Du skal returnere hardwaren i løbet af garantiperioden sammen med det RMA-nummer, du har modtaget fra Webfleet Solutions, og en forklaring af defekten til den adresse, som Webfleet Solutions oplyser. Hvis en defekt opstår, og der modtages et gyldigt krav under denne begrænsede garanti af Webfleet Solutions
efter de første ethundredeogfirs (180) dage efter garantiperioden, er Webfleet Solutions berettiget til at debitere dig rimelige forsendelses- og administrationsomkostninger i forbindelse med
reparation eller udskiftning af hardwaren. Du skal handle i overensstemmelse med alle evt. øvrige returneringsprocedurer oplyst af Webfleet Solutions.

DINE JURIDISKE RETTIGHEDER
4 Ikke alle lande tillader udelukkelse eller begrænsning af skadesansvar. Hvis nogen del af denne begrænsede garanti viser sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve, forbliver resten af denne
begrænsede garanti gældende med fuld gyldighed.
5 Denne begrænsede garanti er den eneste udtrykkelig garanti, der fremsættes for dig, og tilsidesætter alle øvrige udtrykkelige garantier eller lignende forpligtelser (hvis det er relevant) oprettet
igennem enhver form for reklamer, dokumentation, emballage eller øvrig kommunikation.
6 Bortset fra den begrænsede garanti, og i det omfang gældende lovgivning tillader det, leverer Webfleet Solutions og dets leverandører hardwaren, "SOM DEN ER OG FOREFINDES", og fralægger sig hermed alle øvrige garantier og forhold, udtrykkelige, underforståede og lovbefæstede, herunder men ikke begrænset til for egnethed til et bestemt formål, pålidelighed og tilgængelighed, nøjagtighed eller fuldstændighed af respons, resultater, arbejdsindsats, fravær af virus samt rimelig omhu og færdigheder i forhold til hardwaren samt for tilvejebringelse eller manglende
tilvejebringelse af support eller øvrige tjenester, information, software og relateret indhold igennem hardwaren, eller som på anden måde opstår som følge af brug af hardwaren. Der stilles heller
ingen garanti eller betingelse for uforstyrret nydelsesret, uanfægtet besiddelse, eller ikke-krænkelse i forhold til hardwaren. Denne undtagelse er ikke gældende for
(I) ethvert underforstået forhold vedr. adkomst eller
(II) enhver underforstået garanti i forhold til overensstemmelse med beskrivelse.
7 Denne begrænsede garanti påvirker ikke nogen juridiske rettigheder iht. gældende national lovgivning vedr. salg af varer til forbrugere.
8 Denne begrænsede garanti kan ikke overføres til nogen anden person.

ANSVARSBEGRÆNSNING
9 Hverken Webfleet Solutions eller dets leverandører er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart i forhold til skader, hverken direkte, indirekte eller følgemæssige eller på anden måde
(herunder og i hver enkelt sag, men ikke begrænset til, skader pga. manglende mulighed for at bruge udstyret eller opnå adgang til data, tab af data, mistede forretninger, tabt profit, afbrydelser af forretninger eller lignende), som opstår pga. brug eller manglende mulighed for brug af hardwaren, også selvom Webfleet Solutions er blevet adviseret som risikoen for sådanne skader.
10 Uagtet eventuelle skader, som du måtte lide af en eller anden årsag (herunder, uden begrænsning, skader nævnt heri og alle direkte eller generelle skader i henhold til kontrakt eller andet),
vil hele Webfleet Solutionss og enhver af dets leverandørers ansvar være begrænset til det beløb, du faktisk betalte for hardwaren.
11 Webfleet Solutions er ikke ansvarlig for
(I) svindel begået af dets ansatte og/eller agenter, eller
(II) enhver form for fejlrepræsentation begået af dets ansatte og/eller agenter.
12 Til trods for ovenstående kan ingen af parternes ansvar for død eller personkvæstelse opstået på baggrund af egen forsømmelse begrænses.
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