GARANTIE VOOR HARDWARE. Leica Geosystems AG
(“Leica Geosystems”) garandeert de oorspronkelijke
eindgebruiker (“Klant”) dat dit Product, bij normaal gebruik, vrij
is van gebreken met betrekking tot de uitvoering en
materialen, voor een periode van één (1) jaar, met
uitzondering van (i) DISTOTM-producten, waarvoor een periode
van twee (2) jaar van toepassing is en voor (ii) batterijen een
periode van negentig (90) dagen, tenzij deze garantieperiode
is verlengd door Leica Geosystems, op voorwaarde dat alle
instructies met betrekking tot gebruik en onderhoud zijn
opgevolgd, in het bijzonder bij extreem en/of doorlopend
gebruik of applicaties van het Product. De garantieperiode
vangt aan op de bewezen aankoopdatum (of, indien van
toepassing,
de
afleveringsdatum
of
datum
van
ontvangstbewijs). De enige verplichting van Leica Geosystems
op grond van deze garantie zal zijn om, naar eigen keuze en
voor eigen rekening, het Product of onderdelen hiervan te
vervangen of te repareren, of de betaalde aankoopprijs van
het Product terug te betalen. Leica Geosystems garandeert
hetzelfde voor elk gerepareerd of (gedeeltelijke) vervangen
Product voor een periode van negentig (90) dagen, gerekend
vanaf de verzenddatum, of tot de afloopdatum van de
oorspronkelijke garantieperiode, afhankelijk van welke periode
het langste is. Alle vervangen Producten of onderdelen
worden eigendom van Leica Geosystems. Deze garantie geldt
niet voor verbruiksartikelen, zoals prisma's, lampen en
zekeringen, noch voor producten van andere fabrikanten.
Deze garantie verliest zijn geldigheid, indien andere dan de
geautoriseerde originele accessoires van Leica Geosystems
worden aangesloten op, geïnstalleerd aan of gebruikt met het
product.
GARANTIE VOOR SOFTWARE. Voor “Systeem Software”
(gedefinieerd als bedieningssoftware en/of
firmware
noodzakelijk voor het inschakelen en in werking stellen van
het Product), gelden alle voorwaarden zoals ze gelden voor
Hardware
in
deze
Internationale
Beperkte
Garantievoorwaarden.
Uitzondering
hierop
vormt
de
"Applicatie Software" (gedefinieerd als vooraf geïnstalleerde of
laadbare geïntegreerde software en/of kantoor- of pcgebaseerde software voor bepaalde bewerkingen van het
Product en/of de data), waarvoor de hierin vastgelegde
voorwaarden niet gelden. Voor meer informatie op het gebied
van de garantiedekking voor Applicatie Software
wordt
verwezen
naar
de
betreffende
Software
Licentie
Overeenkomst.
VERKRIJGEN GARANTIE SERVICE. De Klant dient binnen
de van toepassing zijnde garantieperiode contact op te nemen
met een geautoriseerde distributeur van Leica Geosystems of
een door Leica Geosystems aan te wijzen Technisch Service
Centrum om de gewenste garantieservice-autorisatie te
verkrijgen (geldt niet voor DISTOTM-producten). Een
gedateerd aankoopbewijs van Leica Geosystems of haar
geautoriseerde dealer en een beschrijving van het defect is
hiervoor vereist. Zonder garantieservice-autorisatie is Leica
Geosystems niet aansprakelijk voor ontvangen Producten of
onderdelen. Gerepareerde of vervangende producten zullen op
kosten van Leica Geosystems worden verzonden. Het
gerepareerde Product of onderdeel zal zo snel als
redelijkerwijs mogelijk is worden verzonden. Leica Geosystems
is niet aansprakelijk voor enige gedurende het transport
ontstane schade. Leica Geosystems zal naar eigen
goeddunken de plaats voor de garantiewerkzaamheden
bepalen. Voor Producten die deel uitmaken van een vaste
installatie, zal de plaats van de garantiewerkzaamheden de

plaats van de vaste installatie zijn en Leica Geosystems
behoudt zich het recht voor de extra kosten voor
garantieservice in rekening te brengen, als de plaats van het
Product ergens anders is dan waar het Product oorspronkelijk
is geïnstalleerd of naar verzonden is.
UITSLUITING. De Klant staat geen ander rechtsmiddel open
dan hetgeen is bepaald in deze Garantievoorwaarden.
Bovenstaande garantie geldt in plaats van alle overige
garanties, voorwaarden en condities, uitdrukkelijk of
stilzwijgend aangenomen, zowel feitelijk als wettelijk of
anderszins
voorgeschreven,
inclusief
garanties,
verkoopvoorwaarden of condities, geschiktheid voor bepaalde
doeleinden, van toereikende kwaliteit en conformiteit, iedere
garantie als gevolg van algemeen handelsgebruik,
verkoopmethode of wijze van uitvoering, iedere garantie, dat
de software compatibel is met enige hardware of software, dat
de software correct zal functioneren op de apparatuur van de
klant en geen schade zal aanbrengen aan de apparatuur en
gegevens van de klant, en iedere garantie, dat de software
ononderbroken en foutloos zal werken, waarvoor alle
aansprakelijkheid uitdrukkelijk wordt afgewezen.
Leica Geosystems is niet aansprakelijk als het vermeende
defect of technische storing is veroorzaakt door de Klant of
iemand anders verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste
installatie, installatie op, aansluiting aan of gebruik met het
product van andere dan de geautoriseerde originele
accessoires van Leica Geosystems, niet geautoriseerde
pogingen het Product te openen, te repareren of te wijzigen,
onvoldoende
onderhoud,
het
negeren
van
de
bedieningsinstructies, overdadige belasting of spanning,
normale slijtage of ieder andere oorzaak gelegen buiten het
bereik van het normale gebruik, door ongelukken, brand of
andere calamiteiten, of welke andere oorzaak dan ook, die niet
toe te schrijven is aan Leica Geosystems. Deze garantie geldt
niet voor defecten of fysieke schade aan het Product, ontstaan
door het gebruik van het Product samen met hulpstukken of
randapparatuur en indien Leica Geosystems heeft
geconstateerd dat er geen fout in het Product zelf zit.
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.
ZOVER
ALS
TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT SLUIT
LEICA
GEOSYSTEMS
ALLE
CONTRACTUELE
AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID WEGENS
ONRECHTMATIGE DAAD UIT (INCLUSIEF GERINGE EN
MATIGE ONACHTZAAMHEID) VOOR SCHADE, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT GEVOLGSCHADE, SCHADE ALS
GEVOLG BOETES, VERKRIJGING VAN VERVANGENDE
PRODUCTEN DOOR KLANT, HET VERLIES VAN INKOMSTEN
OF WINSTEN, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN
INFORMATIE OF GEGEVENS, OVERIGE INFORMATIE OF
FINANCIEEL
VERLIES
ONTSTAAN
DOOR
OF
VOORTVLOEIEND
UIT
AANKOOP,
INSTALLATIE,
ONDERHOUD, GEBRUIK, PRESTATIE, STORING OF
ONDERBREKING VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS LEICA
GEOSYSTEMS OF HAAR DISTRIBUTEURS OP DE HOOGTE
ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
SCHADE, EN BEPERKT HAAR AANSPRAKELIJKHEID TOT
VERVANGING, REPARATIE OF TERUGBETALING VAN DE
BETAALDE AANKOOPPRIJS, E.E.A. NAAR EIGEN KEUZE VAN
LEICA GEOSYSTEMS. INDIEN DE HIERIN GEBODEN
RECHTSMIDDELEN FALEN, DOET DIT GEEN AFBREUK AAN
DE
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING.
IN
SOMMIGE
JURISDICTIES IS HET BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF
VERVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE
BEPERKING MOGELIJK NIET GELDIG IS. IN HET GEVAL, DAT
DE
TOEPASSELIJKE
WETGEVING
DE
VOLLEDIGE
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UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
NIET TOESTAAT, ZOALS HIER VASTGELEGD, IS
AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE RUIMSTE
WETTELIJK
TOEGESTANE
GRENZEN.
OOK
DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN HULPPERSONEEL WORDT
UITGESLOTEN
VOOR
ZOVER
DIT
DOOR
HET
TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN.
DISCLAIMER. Indien de rechtbank de uitsluiting of beperking
van de bedoelde garanties of de beperking van schade voor
bepaalde aan de Klant geleverde Producten, of de beperking
van aansprakelijkheid voor persoonlijke schade, niet
accepteert, zullen bedoelde garanties en aansprakelijkheden
worden beperkt tot de duur van de van toepassing zijnde
garantie.
SCHEIDBAARHEID. Indien een bevoegde instantie vaststelt
dat een bepaling van deze Beperkte Garantievoorwaarden
nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is, dan dient deze bepaling te
worden beschouwd als zijnde verwijderd uit deze Beperkte
Garantievoorwaarden en blijven de overige bepalingen van
deze Beperkte Garantievoorwaarden onverminderd van
kracht. In dit geval dienen de Beperkte Garantievoorwaarden
zo te worden geïnterpreteerd en indien nodig aangepast, dat
een resultaat wordt benaderd of bereikt dat het door de nietig,

illegaal of onuitvoerbaar bevonden bepaling beoogde resultaat
zo dicht als wettelijk mogelijk benadert.
DERDE BEGUNSTIGDEN. De partijen komen expliciet
overeen dat dochtermaatschappijen van Leica Geosystems,
inclusief de entiteit waarvan de Klant het Product gekocht
heeft, derde begunstigden van deze Internationale Beperkte
Garantievoorwaarden zijn en dat, zonder beperking van het
voorgaande,
deze
dochtermaatschappijen
alle
verdedigingsmiddelen hebben waarover Leica Geosystems
volgens deze Internationale Beperkte Garantievoorwaarden
beschikt.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN. Op de Beperkte
Garantievoorwaarden is het Zwitserse recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen
worden beslecht in Balgach, Zwitserland, waar het
geregistreerde kantoor van Leica Geosystems zich bevindt. Dit
beding laat onverlet de bevoegdheid van Leica Geosystems
om het geschil aanhangig te maken bij de rechter ter plaatse
van het bedrijf van de Klant of zijn vestigingsplaats.
Leica Geosystems verleent de Klant met de Beperkte
Garantiebepalingen specifieke rechten, die de wettelijke
rechten van de consument niet beperken.
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