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Garantia limitada Webfleet Solutions –
PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminals
FORNECEDOR DA GARANTIA
Compras fora dos EUA e Canadá: se tiver efetuado a compra fora dos Estados Unidos da América e do Canadá, esta Garantia Limitada é concedida por e estipulada em benefício da Webfleet
Solutions B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amesterdão, Países Baixos ("a Webfleet Solutions”).
Compras no EUA ou Canadá: se tiver efetuado a compra nos Estados Unidos da América ou no Canadá, esta Garantia Limitada é concedida por e estipulada em benefício da TT Telematics
USA Inc., empresa de capital fechado estabelecida em Boston e com sede social em 100 Summit Drive, Burlington, MA 01803, Estados Unidos (“a Webfleet Solutions”).

COBERTURA DA GARANTIA
1 A Webfleet Solutions garante que os PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminal ("Hardware") não têm qualquer defeito de fabrico e do material em condições normais de utilização ("Defeitos")
pelo período de dois (2) anos a contar da data da primeira compra do Hardware pelo utilizador ("Período de Garantia"). Durante o Período de Garantia, o Hardware será reparado ou substituído a
critério da Webfleet Solutions ("Garantia Limitada") sem encargos para o utilizador relativos a peças ou mão de obra. Esta Garantia Limitada abrange exclusivamente a substituição de Hardware.
Se o Hardware for reparado após o fim do Período de Garantia, o Período de Garantia da reparação expira seis (6) meses após a data da reparação.
A presente Garantia apenas cobre os PRO/TomTom PRO 8xxx Driver Terminals.

EXCLUSÕES DA GARANTIA
2 A Garantia Limitada não se aplica ao desgaste normal, não se aplica quando o Hardware é aberto ou reparado por uma pessoa não autorizada pela Webfleet Solutions e não abrange a
reparação nem a substituição de qualquer Hardware, ou parte deste, devido a danos provocados por: utilização abusiva, humidade, líquidos, proximidade ou exposição ao calor e acidentes,
abusos, incumprimento das instruções fornecidas com o Hardware, negligência ou utilização indevida. A Garantia Limitada não abrange danos físicos à superfície do Hardware. Esta Garantia
Limitada não abrange qualquer software que possa acompanhar ou ser instalado no Hardware. A Garantia Limitada não abrange a instalação, a remoção nem a manutenção do Hardware ou
quaisquer custos relacionados com as operações em questão.

COMO EFETUAR UMA RECLAMAÇÃO AO ABRIGO DA GARANTIA
3 Para efetuar uma reclamação de um Defeito, deve contactar a Webfleet Solutions durante o Período de Garantia através de www.webfleet.com para explicar o Defeito e obter uma referência
RMA (autorização de devolução de materiais), se necessário. Tem de enviar o Hardware durante o Período de Garantia em conjunto com a referência RMA fornecida pela Webfleet Solutions e
uma explicação do Defeito para o endereço que a Webfleet Solutions lhe fornecer. Se a Webfleet Solutions receber uma reclamação válida por defeito ao abrigo desta Garantia Limitada cento
e oitenta dias (180) após o final do Período de Garantia, a Webfleet Solutions reserva-se o direito de lhe cobrar quaisquer custos de envio e processamento razoáveis associados à reparação ou
à substituição do Hardware. Tem de cumprir quaisquer outros procedimentos de devolução estipulados pela Webfleet Solutions, caso aplicáveis.

OS SEUS DIREITOS LEGAIS
4 Alguns países podem não permitir a exclusão ou a limitação de danos. Se qualquer parte desta Garantia Limitada for considerada inválida ou impraticável, a restante Garantia Limitada permanece totalmente vigente e efetiva.
5 Esta Garantia Limitada é a única garantia expressa concedida ao utilizador, sendo fornecida em substituição de quaisquer outras garantias expressas ou obrigações semelhantes (caso existam)
criadas por publicidade, documentação, embalagem ou outras comunicações.
6 Exceto no caso da Garantia Limitada e no limite máximo permitido pela legislação aplicável, a Webfleet Solutions e os respetivos fornecedores fornecem o Hardware "TAL COMO ESTÁ E COM
TODOS OS DEFEITOS", renunciando assim a quaisquer outras garantias e condições, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, entre outros, garantias implícitas (caso existam), deveres
ou condições de qualidade satisfatória, de adequação a determinada finalidade, fiabilidade ou disponibilidade, precisão ou exaustão das respostas, dos resultados, de trabalhos derivados, de
isenção de vírus e de cuidados e competências razoáveis relativamente ao Hardware, e ao fornecimento ou falha no fornecimento de assistência ou outros serviços, informações, software e
conteúdo relacionado através do Hardware ou de outra forma no decorrer da utilização do Hardware. Além disso, não se declara qualquer garantia ou condição de "usufruto tranquilo", posse
tranquila ou não infração em relação ao Hardware. Esta exclusão não se aplica a
(I)

qualquer condição implícita relativa à titularidade e

(II)

qualquer garantia implícita quanto à conformidade com a descrição.

7 Esta Garantia Limitada não afeta quaisquer direitos legais ao abrigo da legislação nacional aplicável que rege a venda de bens de consumo.
8 É vedada a transferência desta Garantia Limitada para outra pessoa.

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
9 Nem a Webfleet Solutions nem os seus fornecedores se responsabilizam perante o utilizador ou perante terceiros por quaisquer danos diretos ou indiretos, incidentais, consequentes ou outros
(incluindo em cada caso, sem limitação, danos por impossibilidade de utilização do equipamento ou de acesso a dados, por perda de dados, perda de negócio, perda de lucros, interrupção da
atividade profissional ou similares) decorrentes da utilização ou da incapacidade de utilizar o Hardware, mesmo que Webfleet Solutions tenha sido avisada da possibilidade de ocorrência dos
danos em questão.
10 Sem prejuízo de quaisquer danos em que o utilizador possa incorrer por qualquer motivo (incluindo, sem limitação, todos os danos aqui indicados e todos os danos diretos ou gerais em
contrato ou quaisquer outros), a responsabilidade da Webfleet Solutions e de qualquer um dos seus fornecedores será limitada ao montante efetivamente pago por si pelo Hardware.
11 A Webfleet Solutions não será responsabilizada por:
(I)

qualquer fraude cometida pelos seus funcionários e/ou agentes; ou

(II)

qualquer representação fraudulenta por parte dos respetivos colaboradores e/ou agentes.

12 Sem prejuízo do acima disposto, a responsabilidade de qualquer entidade por morte ou ferimentos pessoais resultantes da sua própria negligência não é limitada.
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