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Uwaga 1: Towar przekazany do naprawy może — zamiast
naprawy — zostać wymieniony na regenerowany tego
samego typu. Ewentualnie w naprawie mogą zostać
wykorzystane części regenerowane.
Uwaga 2: Prawa i środki prawne określone powyżej
stanowią wyłączne prawa i środki prawne dostępne
w ramach niniejszej gwarancji producenta. Jednakże
wystąpienie defektu dającego podstawę do zgłoszenia
roszczenia w ramach niniejszej gwarancji może także
oznaczać dostępność praw w ramach przepisów
lokalnych, w świetle których mogą być dostępne inne
lub dodatkowe środki prawne. Ponadto nawet defekty,
towary i usługi w ogóle nieobjęte niniejszą gwarancją
producenta mogą podlegać pod prawa i środki prawne
określone przepisami lokalnymi.
(ii) Jawne gwarancje, których NIE udziela się
Firma Linksys nie udziela jawnej gwarancji:
a) na oprogramowanie lub usługi oferowane przez
Linksys wraz z produktem, czy to załadowane
fabrycznie w produkcie, czy też dostarczone na
nośnikach towarzyszących produktowi, z wyjątkiem
ograniczonych gwarancji określonych w sekcji A(i)
powyżej;
b) na oprogramowanie lub usługi oferowane przez inne
podmioty, które mogą być zawarte w produkcie lub
dołączone do produktu;
c) na to, że produkt, oprogramowanie lub usługi będą
działały w sposób nieprzerwany lub bezbłędny;
d) na to, że produkt, oprogramowanie lub usługi, a także
dowolny sprzęt, system albo sieć, na których jest
używany produkt, oprogramowanie lub usługi będzie
wolny od luk umożliwiających włamanie lub atak; ani
e) na to, że usługa innego podmiotu, której ten produkt
może wymagać do działania, będzie stale dostępna.
Uwaga: Taka gwarancja nie jest jawnie udzielana przez
firmę Linksys, ale może być domniemana lub w inny
sposób zapewniana w świetle przepisów lokalnych.
(iii) Okoliczności, w których
producenta nie obowiązuje

niniejsza

gwarancja

Niniejsza gwarancja producenta nie obowiązuje, jeśli:
a) plomba montażowa produktu została zerwana lub
uszkodzona;
b) produkt został zmieniony lub zmodyfikowany (poza
przypadkami, gdy dokonała tego firma Linksys);
c) uszkodzenie produktu zostało spowodowane
używaniem produktów firm innych niż Linksys;

d) produkt został zainstalowany lub był obsługiwany,
naprawiany albo konserwowany w sposób niezgodny
z instrukcją dostarczoną przez firmę Linksys;
e) produkt był nadmiernie obciążany fizycznie lub
elektrycznie, niewłaściwie używany, zaniedbywany
lub brał udział w wypadku;
f ) numer seryjny na produkcie został zmieniony,
zniekształcony lub usunięty; ewentualnie
g) produkt jest dostarczony lub licencjonowany na
potrzeby testów beta, ewaluacji, sprawdzenia lub
pokazu i firma Linksys nie żąda za niego zapłaty ceny
ani opłat licencyjnych.
Uwaga: Gwarancja producenta nie ma zastosowania
w powyższych okolicznościach, ale Użytkownikowi
mogą przysługiwać prawa i środki prawne w świetle
przepisów lokalnych.

B. UZYSKIWANIE ŚWIADCZEŃ W RAMACH
GWARANCJI PRODUCENTA
W przypadku pytań dotyczących produktu lub
spostrzeżenia problemu z produktem prosimy otworzyć
stronę http://support.linksys.com, gdzie można znaleźć
różne narzędzia pomocy technicznej oraz informacje
pomocne w rozwiązywaniu problemów z produktami.
Jeśli produkt okaże się wadliwy w Okresie gwarancji,
należy go zwrócić do punktu wskazanego przez dział
obsługi technicznej Linksys. Numer telefonu do działu
obsługi technicznej Linksys w danym obszarze można
znaleźć po kliknięciu łącza „Contact Us” (Kontakt) na
stronie głównej http://linksys.com.
Przed skontaktowaniem się z nami w celu zgłoszenia
usterki gwarancyjnej prosimy przygotować numer
seryjny produktu oraz dowód zakupu. DO ROZPATRZENIA
ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z GWARANCJĄ KONIECZNY JEST
ORYGINALNY DOWÓD ZAKUPU Z DATĄ SPRZEDAŻY. Jeśli
użytkownik chce przesłać produkt pocztą, otrzyma numer
RMA (Return Materials Authorization). Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za należyte opakowanie i przesłanie
produktu, na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz
ponosi koszty transportu i magazynowania produktu, a
także wszelkie opłaty celne, podatek VAT oraz wszelkie
opłaty podatkowe lub inne mające zastosowanie w razie
zwrotu produktu. Przy zwracaniu produktu należy do
niego dołączyć numer RMA oraz kopię dowodu zakupu
z datą. Produkty, które zostaną zwrócone bez numeru
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RMA lub kopii dowodu zakupu, nie zostaną przyjęte. Przy
zwrocie produktu, nie należy do niego dołączać żadnych
innych przedmiotów. Jeśli produkt został zakupiony w
Unii Europejskiej, Norwegii lub Szwajcarii, musi zostać
zwrócony do wyznaczonego przez Linksys centrum
wymiany na terenie Unii Europejskiej. Szczegółowe
informacje można uzyskać w dziale obsługi technicznej
Linksys zgodnie z powyższymi danymi.

••

ogranicza wszelkie domniemane gwarancje i warunki
przydatności do sprzedaży, sprawności użytkowej,
satysfakcjonującej
jakości
bądź
przydatności
do określonego celu przez odpowiedni Okres
gwarancyjny;

••

wyklucza wszelkie inne jawne lub domniemane
warunki, postanowienia i gwarancje, w tym wszelkie
domniemane gwarancje nienaruszania praw;

UŻYTKOWNIK POWINIEN UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WYKONAŁ
KOPIE ZAPASOWE WSZYSTKICH DANYCH ZAPISANYCH NA
PRODUKCIE PRZED WYSŁANIEM GO W CELU NAPRAWY
LUB WYMIANY. Firma Linksys może — w ramach naprawy
lub wymiany produktu — usunąć całość lub część danych
klienta i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności
za usunięcie danych.

••

wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty i
uszkodzenia danych spowodowane przez produkt
firmy Linksys bądź jego naprawy;

••

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
A) utratę przez Użytkownika przychodów lub zysków,
B) utratę możliwości korzystania z produktów,
oprogramowania i usług firm trzecich ani
C) za szkody pośrednie, następcze, specjalne,
przypadkowe lub z tytułu odszkodowań karnych,

Wadliwy produkt objęty niniejszą gwarancją producenta
jest naprawiany lub wymieniany i zwracany bez naliczania
opłat. Firma Linksys nie wysyła produktów wymienionych
do miejsc poza terytorium kraju, w którym zakupiono
oryginalny produkt. Naprawy i wymiany nieobjęte
niniejszą gwarancją producenta lub ustawowymi prawami
konsumenckimi są wykonywane według obowiązującego
w danym czasie cennika firmy Linksys.

powstałe w świetle dowolnych przepisów (w tym
przepisów o zaniedbaniach) i dotyczące korzystania
bądź niemożności korzystania przez Użytkownika
z produktu lub oprogramowania Linksys bądź
dowolnych powiązanych z nimi usług. To wykluczenie
ma zastosowanie także wtedy, gdy firma Linksys została
powiadomiona o możliwości wystąpienia takich
szkód i bez względu na ewentualne niezrealizowanie
zasadniczego celu gwarancji bądź zadośćuczynienia
określonego niniejszą gwarancją producenta.

C. INNE USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ
Niniejsza gwarancja producenta nie stanowi usługi ani
kontraktu pomocy technicznej. Informacje na temat oferty
obsługi technicznej firmy Linksys oraz zasad świadczenia
takich usług (w tym opłat za usługi pomocy technicznej)
można znaleźć na stronie http://support.linksys.com.
Telefoniczna obsługa techniczna jest dostępna tylko w
niektórych krajach.

D. OGÓLNE WYJĄTKI I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
W niektórych jurysdykcjach i okolicznościach producent
może zmieniać lub wykluczać gwarancje, postanowienia
lub rękojmie, które zostały domniemane lub są.narzucone
prawem, bądź w inny sposób ograniczać swoją
odpowiedzialność względem konsumenta.
W tych
jurysdykcjach, w których jest to dozwolone w świetle
prawa, oraz w pełnym dozwolonym zakresie, firma Linksys:

••

ogranicza odpowiedzialność pieniężną względem
Użytkownika w świetle dowolnych przepisów prawa
do ceny zapłaconej za produkt Linksys.

W przypadku użytkowników z obszaru Unii Europejskiej
określenie „specjalne, pośrednie, następcze, domniemane
lub uboczne szkody” oznacza wszelkie straty, (i) które nie
były do przewidzenia w uzasadnionym zakresie przez
obie strony; (ii) które były znane Użytkownikowi, ale
nie firmie Linksys i/lub (iii) takie, gdzie obie strony są w
stanie to przewidzieć w uzasadnionym zakresie i gdzie
Użytkownik mógł tego uniknąć np. straty spowodowane
wirusami, koniami trojańskimi lub innymi szkodliwymi
programami, ewentualnie straty lub uszkodzenia danych
albo niedotrzymanie bezpieczeństwa hasła lub danych
konta przez użytkownika.
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DANE KONTAKTOWE DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ I
ZGŁOSZEŃ GWARANCYJNYCH
Jeśli Użytkownik mieszka w Ameryce Łacińskiej, wszelkie
zapytania prosimy kierować na adres:
Linksys LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Jeśli Użytkownik mieszka w Unii Europejskiej, wszelkie
zapytania prosimy kierować na adres:
Linksys Pte. Ltd. c/o Belkin BV
Tupolevlaan 1
1119 NW Schiphol-Rijk
Holandia
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