Leica Geosystems
Garanţie internaţională limitată
GARANŢIE EXPRESĂ PENTRU HARDWARE. Leica
Geosystems
AG
(“Leica
Geosystems”),
garantează
utilizatorului iniţial (“Clientul”) faptul că acest Produs este fără
defecte din punct de vedere al calităţii execuţiei şi al
materialelor, în condiţii de utilizare normală, pentru o perioadă
generală de un (1) an, cu excepţia (i) produselor DISTO™
pentru care se acordă doi (2) ani, şi a (ii) bateriilor, pentru care
se acordă nouăzeci (90) de zile, cu excepţia cazului în care o
asemenea perioadă de garanţie a fost extinsă de Leica
Geosystems, şi cu condiţia ca toate instrucţiunile de
funcţionare şi întreţinere să fie respectate cu stricteţe, în
special în cazul unei utilizări/aplicaţii continue şi/sau în condiţii
extreme a Produsului. Perioada de garanţie începe de la data
dovedită a achiziţionării (sau, dacă este cazul, data livrării sau
data procesului verbal de recepţie). Unica obligaţie a Leica
Geosystem conform acestei garanţii exprese va fi, la opţiunea
şi pe cheltuiala proprie a Leica Geosystem, de a înlocui sau
repara Produsul sau subansamble ale acestuia, sau de a
înapoia preţul plătit pentru achiziţionarea Produsului. Leica
Geosystems garantează orice Produs sau subansamblu
reparat sau înlocuit, pentru o perioadă de nouazeci (90) zile de
la expediere sau până la terminarea perioadei iniţiale de
garanţie, oricare din ele este mai lungă. Toate Produsele sau
subansamblele care sunt înlocuite devin proprietate a Leica
Geosystems. Această garanţie expresă nu acoperă nici
consumabilele, cum ar fi reflectoare, becuri şi sigurante, şi nici
produse ale terţilor. Prezenta garanţie devine nulă şi lipsită de
efecte în cazul instalării, al conectării sau utilizării produsului
cu un echipament care nu este autorizat de Leica
Geosystems.
GARANŢIE EXPRESĂ PENTRU SOFTWARE. Pentru
“System Software” (definit ca software de operare şi/sau
firmware necesar pentru pornirea şi funcţionarea Produsului),
toate prevederile conţinute în această Garanţie internaţională
limitată se aplică la fel ca şi pentru hardware. Cu privire la
"Application Software” (definit ca software preinstalat sau
software integrat încărcabil şi/sau software pentru aplicaţii de
birou sau pentru PC pentru operaţii specifice ale Produsului
şi/sau datelor), prevederile cu privire la garanţie conţinute aici
nu se aplică. Pentru mai multe informaţii cu privire la domeniul
de aplicare al garanţiei pentru “Application Software”, vă
rugăm sa consultaţi Contractul de licenţă al software-ului
corespondent.
BENEFICIEREA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE
GARANŢIE. Clientul trebuie să contacteze distribuitorul
autorizat Leica Geosystems sau, cu excepţia produselor
DISTOTM, Centrul de service Leica Geosystems indicat de
Leica Geosystems, în perioada de garanţie corespunzătoare,
pentru a obţine autorizarea de service în garanţie. Sunt
necesare dovada datată a cumpărării iniţiale de la Leica
Geosystems, sau de la distribuitorul său autorizat, precum şi o
descriere a defecţiunii. Leica Geosystems nu este
responsabilă pentru Produse sau subansamble primite fără o
autorizare de service în garanţie. Produsele reparate sau
înlocuite vor fi expediate Clientului pe cheltuiala Leica
Geosystems. Produsul sau subansamblul reparat va fi
expediat cât de curând posibil, într-un interval de timp
rezonabil. Leica Geosystems nu este responsabilă pentru nici
un fel de deteriorare survenită pe durata acestei expedieri.
Leica Geosystems va decide, după cum consideră de cuviinţă,
asupra locului în care se efectuează reparaţia în perioada de
garanţie. Pentru Produsele care formează un subansamblu al

unei instalaţii fixe, un asemenea loc va fi locul de montare al
unei asemenea instalaţii, şi Leica Geosystems va avea dreptul
de a solicita plata pentru costurile suplimentare ale unor
asemenea servicii în perioada de garanţie dacă locul de
montare al Produsului este altul decât cel unde a fost iniţial
instalat sau expediat Produsul.
GARANŢIE EXCLUSIVĂ. Singurul remediu al Clientului în
cazul încălcării garanţiei, o reprezintă garanţia expresă.
Garanţia mai sus menţionată este exclusivă şi ţine locul tuturor
celorlalte garanţii, reglementări sau condiţii, exprese sau
implicite, fie în fapt, fie ca rezultat al unei legi, inclusiv garanţii,
termeni sau condiţii de comercializare, potrivire pentru un
anumit scop, calitate satisfăcătoare şi conformitate, orice
garanţii decurgând din practicile schimbului comercial, din
comercializarea sau exploatarea mărfii, orice garanţie conform
căreia programul este compatibil cu un anumit echipament
hardware sau program, conform căreia programul va fi derulat
corespunzător pe echipamentul clientului şi nu va produce
daune echipamentului sau datelor clientului şi orice garanţie
conform căreia exploatarea acestui program va continua sau
va fi „lipsită de erori”, toate acestea fiind în mod expres
excluse.
Leica Geosystems nu răspunde dacă presupusul defect sau
disfuncţionalitate
a
avut
drept
cauză
utilizarea
necorespunzătoare de către Client sau oricare altă persoană,
precum şi neglijenţa, instalarea improprie, instalarea,
conectarea sau utilizarea produsului cu a orice echipament
care nu este un echipament original autorizat de Leica
Geosystem, încercările neautorizate de a deschide, repara
sau
modifica
Produsul,
întreţinerea
neadecvată,
nerespectarea instrucţiunilor de funcţionare, încărcarea sau
solicitarea excesivă, uzura normală, sau orice altă cauză
înafara domeniului de utilizare normală a Produsului, ca
urmare a unui accident, incendiu sau alte cauze care nu se
datorează şi nu pot fi atribuite lui Leica Geosystems. Această
garanţie nu acoperă deteriorarea fizică a Produsului sau
defecţiunile rezultate din utilizarea Produsului împreună cu
orice fel de echipament ajutător sau periferic, în cazul în care
Leica Geosystems determină faptul că nu este vorba de o
defecţiune a Produsului.
LIMITAREA RĂSPUNDERII. LEICA GEOSYSTEMS EXCLUDE
DE ASEMENEA, ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA
APLICABILĂ, ORICE RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ SAU
DELICTUALĂ (INCLUZÂND NEGLIJENŢA UŞOARĂ ŞI MEDIE),
PENTRU DAUNE DE ORICE FEL, INCIDENTALE,
SUBSIDIARE, INDIRECTE, SPECIALE, SAU STABILITE PE
CALE JUDICIARĂ (“PUNITIVE DAMAGES”), SAU COSTUL
PROCURĂRII DE PRODUSE INLOCUITOARE DE CĂTRE
CLIENT, SAU PENTRU PIERDEREA DE VENITURI SAU
PROFITURI, PIERDEREA UNOR AFACERI, A UNOR
INFORMAŢII
SAU
DATE,
SAU
ALTE
PIERDERI
INFORMAŢIONALE ŞI FINANCIARE CE DECURG DIN SAU CA
O CONSECINŢĂ A VÂNZĂRII, INSTALĂRII, ÎNTREŢINERII,
UTILIZĂRII, FUNCŢIONĂRII, DETERIORĂRII SAU OPRIRII
FUNCŢIONĂRII ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ LEICA
GEOSYSTEMS SAU DISTRIBUITORII SĂI AU FOST
INFORMAŢI DESPRE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR
ASEMENEA DAUNE, ŞI LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA SA LA
ÎNLOCUIREA, REPARAREA SAU RETURNAREA BANILOR
PLĂTIŢI PENTRU ACHIZIŢIONARE, DUPĂ CUM CONSIDERĂ
DE CUVIINŢĂ LEICA GEOSYSTEMS. ANUMITE LEGISLAŢII
NU PERMIT LIMITAREA DAUNELOR INDIRECTE SAU
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SECUNDARE, O ASTFEL DE LIMITARE NEAPLICÂNDU-SE. ÎN
CAZUL ÎN CARE LEGISLAŢIA APLICABILĂ NU PERMITE
EXCLUDEREA TOTALĂ SAU RESTRÂNGEREA RĂSPUNDERII
CIVILE PENTRU RECLAMAŢIILE ŞI DAUNELE DEFINITE
ANTERIOR, RĂSPUNDEREA SE LIMITEAZĂ ÎN MĂSURA
MAXIM ADMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ.
DE
ASEMENEA
RĂSPUNDEREA
CIVILĂ
PENTRU
PERSONALUL AUXILIAR VA FI LIMITATĂ ÎM MĂSURA
ADMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ.
LIMITARE. În cazul în care o instanţă nu permite excluderea
integrală sau limitarea garanţiilor implicite, sau limitarea
daunelor incidentale sau subsidiare pentru anumite produse
livrate consumatorilor, sau limitarea răspunderii pentru
vătămări corporale, asemenea garanţii şi răspunderi implicite
vor fi limitate la durata de aplicare a garanţiei exprese.
CLAUZĂ SALVATORIE. Daca oricare dintre prevederile
prezentei declaraţii de garanție limitată va fi considerată de
către oricare autoritate competentă drept nulă, invalidă sau
neaplicabilă, aceea prevedere se va fi considera a fi eliminată
din declaraţia de garanție limitată, în timp ce toate celelalte
prevederile și dispozițiile neafectate din cadrul acesteia vor

rămâne în continuare în deplină vigoare.
TERŢA PARTE BENEFICIARĂ. Părţile convin în mod explicit
asupra faptului că entităţile subsidiare Leica Geosystems,
inclusiv cele de la care clientul va fi procurat produsul în
cauză, reprezintă terţe părţi beneficiare ale acestei garanţii
internaţionale limitate care, fără a îngrădi cele specificate mai
sus, vor avea la dispoziţie toate mijloacele de apărare care-i
revin conform acestei garanţii internaţionale limitate Leica
Geosystems.
LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE JURISDICŢIE. Această
Garanţie limitată este guvernată de legile din Elveţia,
exceptând Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la vânzarea
internaţională de bunuri (United Nations Convention on the
International Sale of Goods) din data de 11 aprilie 1980. Locul
de jurisdicţie va fi la sediul înregistrat al Leica Geosystems din
Balgach, Elveţia. Leica Geosystems, după cum consideră de
cuviinţă, are de asemenea dreptul de a sesizainstanţele
judecătoreşti competente de la locul de desfăşurare a
afacerilor Clientului sau locul unde acesta îşi are domiciliul.
Prin această Garanţie limitată, Leica Geosystems
acordăClientului drepturi legale specifice, care nu restrâng nici
un fel drepturile conferite de lege consumatorilor.
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