Ograniczona gwarancja na zestawy Intel® NUC i płyty główne Intel® NUC
Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń zawartych w niniejszym dokumencie, firma Intel gwarantuje nabywcy Produktu
(określonego tutaj jako zestaw Intel® NUC i płyta główna Intel® NUC), który znajduje się w tym pudełku razem ze
wszystkimi składnikami, w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu („Pierwotnemu nabywcy”) co następuje: jeśli
produkt jest prawidłowo zainstalowany i używany, pozostanie wolny od wad materiałowych i wykonawczych i będzie
zgodny z dostępną publicznie specyfikacją firmy Intel na okres 3 (trzech) lat od daty zakupu produktu w oryginalnie
zapieczętowanym opakowaniu. JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE Z PRODUKTEM LUB JAKO JEGO
CZĘŚĆ JEST UDOSTĘPNIANE W OBECNEJ FORMIE, CHYBA ŻE ZOSTAŁO TO INACZEJ SFORMUŁOWANE W LICENCJI
TOWARZYSZĄCEJ TEMU OPROGRAMOWANIU.
Jeśli produkt objęty niniejszą ograniczoną gwarancją wykaże podczas okresu gwarancyjnego niesprawność wynikającą z
przyczyn objętych niniejszą ograniczoną gwarancją, firma Intel:


NAPRAWI Produkt w zakresie sprzętu i/lub oprogramowania; LUB



WYMIENI Produkt na inny LUB, jeśli nie będzie mogła naprawić ani wymienić Produktu,



ZWRÓCI równowartość bieżącej ceny produktu, obowiązującą w momencie składania wniosku dotyczącego
obsługi gwarancyjnej w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ
OBOWIĄZYWAĆ W NIEKTÓRYCH STANACH, KRAJACH, PROWINCJACH LUB REGIONACH, MA ZASTOSOWANIE
WYŁĄCZNIE WOBEC PIERWOTNEGO NABYWCY PRODUKTU.

ZAKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
Firma Intel nie gwarantuje, że Produkt (kupiony oddzielnie lub zintegrowany z innymi produktami), łącznie z elementami
półprzewodnikowymi, będzie wolny od wad lub błędów określanych jako „errata”. Aktualna errata jest dostępna na
żądanie. Ograniczona gwarancja NIE obejmuje również:












żadnych kosztów związanych z wymianą lub naprawą Produktu, w tym kosztów robocizny, instalacji ani innych
kosztów poniesionych przez nabywcę, a w szczególności żadnych kosztów związanych z usuwaniem lub
wymianą Produktu przylutowanego lub w inny sposób przymocowanego na stałe do płytek drukowanych lub
zintegrowanych z innymi produktami; ANI
korygowania błędów wynikających z włączenia lub połączenia Produktu do lub z jakimkolwiek innym
produktem, usługą lub systemem; ANI
wszelkich awarii lub innych błędów w Produkcie spowodowanych przez jakiegokolwiek wirusa pochodzącego
od innych firm, zainfekowanie, robaka lub podobny złośliwy kod; ANI
przypadku, gdy Produkt chroniony jest przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami bezpieczeństwa, w tym przed
celowym uchybieniem firm trzecich; ANI
uszkodzenia Produktu spowodowanego przyczynami zewnętrznymi, takimi jak wypadki, problemy z zasilaniem,
niestandardowe warunki mechaniczne lub otoczenia, użytkowanie niezgodnie z instrukcją, nieprawidłowe
użycie, zaniedbanie, modyfikacja, naprawa, nieprawidłowy montaż lub niewłaściwe testowanie; ANI
produktów, które były modyfikowane lub obsługiwane niezgodnie z ogólnie dostępnymi specyfikacjami firmy
Intel, ani produktów z usuniętymi, zmienionymi lub zamazanymi oryginalnymi oznaczeniami identyfikacyjnymi
(znakami towarowymi lub numerami seryjnymi).
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JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE
W celu otrzymania świadczenia gwarancyjnego dotyczącego Produktu, można skontaktować się ze sprzedawcą
produktu zgodnie z instrukcjami lub skontaktować się z firmą Intel.
W celu otrzymania świadczenia gwarancyjnego od firmy Intel, należy skontaktować z lokalnym centrum pomocy
technicznej firmy Intel w okresie gwarancji, w godzinach otwarcia (według czasu lokalnego), z wyjątkiem świąt, a
następnie zwrócić Produkt i wszystkie składniki do wyznaczonego centrum pomocy technicznej firmy Intel (zestawy
Intel NUC należy zwrócić w stanie nienaruszonym, jak przy oryginalnym zakupie, w tym zarówno obudowę, jak i płytę
główną). Nabywca może zostać obciążony opłatą 25,00 USD za jedno zdarzenie (tylko w USA), za skorzystanie z pomocy
technicznej w zakresie Produktu. (Informacje o tym, jak skontaktować się z lokalnym centrum pomocy technicznej firmy
Intel można znaleźć pod adresem http://www.intel.com/p/en_US/support/contactsupport.) Podczas nawiązywania
kontaktu należy mieć przygotowane następujące informacje: (1) imię i nazwisko lub nazwa firmy nabywcy, adres
korespondencyjny, adres e-mail, numery telefoniczne i informacje dotyczące karty kredytowej (tylko USA); (2) dowód
zakupu; (3) nazwa modelu i numer identyfikacyjny produktu, znajdujący się na Produkcie; (4) opis problemu. W
zależności od rodzaju problemu, przedstawiciel działu pomocy technicznej może potrzebować dodatkowych informacji.
Po zweryfikowaniu ważności gwarancji na Produkt, w centrum pomocy technicznej firmy Intel, nabywcy zostanie nadany
numer autoryzacji zwrotu („RMA”), upoważniający do zwrócenia produktu do wyznaczonego centrum pomocy
technicznej firmy Intel. Zwracając Produkt do centrum pomocy technicznej firmy Intel, należy umieścić numer RMA na
opakowaniu. Firma Intel nie przyjmuje zwracanych Produktów bez numeru RMA na opakowaniu ani Produktów z
nieważnym numerem RMA na opakowaniu. Zwracany Produkt należy dostarczyć do wyznaczonego centrum pomocy
technicznej firmy Intel w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu, przesyłką opłaconą z góry. Należy wziąć pod uwagę
ryzyko uszkodzenia lub utraty przesyłki podczas transportu. Mogą zostać naliczone koszty przesyłki i/lub obsługi
zamówień, jeśli Produkt, który ma zostać objęty świadczeniem gwarancyjnym, nie został zakupiony u autoryzowanego
dystrybutora w kraju/regionie nabywcy lub jeśli w trakcie kontroli Produktu przeprowadzonej przez firmę Intel
stwierdzono, że (a) Produkt nie był wadliwy lub (b) uszkodzenia Produktu były spowodowane przyczynami
zewnętrznymi, takimi jak wypadki, problemy z zasilaniem, niestandardowe warunki mechaniczne lub otoczenia, użycie
niezgodne z instrukcją, nieprawidłowe użycie, zaniedbanie, modyfikacja, zmiana oznakowania, naprawa, niewłaściwa
instalacja lub nieprawidłowe testowanie. (Aby zapoznać się z definicją kraju/regionu, należy skontaktować się z
lokalnym centrum pomocy technicznej firmy Intel lub odwiedzić stronę www.intel.com/support.)
Firma Intel może naprawić lub wymienić Produkt w całości lub części według własnego uznania. Naprawiony lub
wymieniony produkt zostanie przesłany do nabywcy na koszt firmy Intel w rozsądnym terminie po otrzymaniu
zwróconego produktu przez pomoc techniczną firmy Intel. Zwrócony Produkt w momencie odbioru przez pomoc
techniczną staje się własnością firmy Intel. Wymieniony produkt jest objęty niniejszą gwarancją i podlega zawartym w
niej ograniczeniom i wykluczeniom przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni lub przez pozostałą część okresu gwarancji
(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy). Jeśli Produkt zostanie wymieniony, okres ograniczonej
gwarancji nie zostaje dla niego przedłużony.
OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA GWARANCYJNE
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTU, A FIRMA INTEL ZRZEKA
SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH INNYCH BEZPOŚREDNICH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI,
ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA
PRAW, PRZEBIEGU TRANSAKCJI I PRAKTYKI HANDLOWEJ. W niektórych stanach (i jurysdykcjach) wykluczanie
gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, więc to ograniczenie może nie dotyczyć Nabywcy. WSZYSTKIE
BEZPOŚREDNIE I DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE DO OKRESU OGRANICZONEJ GWARANCJI. PO TYM
OKRESIE NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE. W niektórych stanach (i jurysdykcjach) ograniczanie okresu
dorozumianych gwarancji jest niedozwolone, więc to ograniczenie może nie dotyczyć Nabywcy.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ LUB DOWOLNEJ INNEJ GWARANCJI BEZPOŚREDNIEJ
LUB DOROZUMIANEJ OGRANICZA SIĘ DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU KOSZTÓW NA WARUNKACH
OKREŚLONYCH POWYŻEJ. TE ŚRODKI ZARADCZE SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI W PRZYPADKU
NARUSZENIA GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRAWEM FIRMA INTEL NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE SZKODY,
WYNIKAJĄCE Z WSZELKIEGO NARUSZENIA GWARANCJI, ANI W MYŚL ŻADNYCH INNYCH TEORII PRAWNYCH
(ŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZESTOJEM, UTRATĄ WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, USZKODZENIEM LUB
WYMIANĄ SPRZĘTU LUB WŁASNOŚCI, ANI ŻADNYCH KOSZTÓW USUWANIA SKUTKÓW AWARII,
PRZEPROGRAMOWYWANIA LUB ODTWARZANIA PROGRAMÓW LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB
UŻYWANYCH W SYSTEMIE Z PRODUKTEM), NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W niektórych stanach (i jurysdykcjach) wykluczanie i ograniczanie odpowiedzialności
za szkody przypadkowe i wynikowe jest niedozwolone, więc to ograniczenie może nie dotyczyć Nabywcy.
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE NABYWCY OKREŚLONE PRAWA. NABYWCA MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ
INNE PRAWA, ZALEŻNE OD STANU I JURYSDYKCJI.
WSZELKIE ROSZCZENIA LUB SPORY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ BĘDĄ
REGULOWANE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH PRAW I BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ NASTĘPUJĄCE SĄDY: W
PRZYPADKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, W TYM TAKŻE
MEKSYKU, STOSUJE SIĘ PRAWO STANU DELAWARE (USA) BEZ WZGLĘDU NA ZASADY KONFLIKTU PRAW, A
WŁAŚCIWYM MIEJSCEM JEST SĄD W SANTA CLARA, KALIFORNIA, USA; W PRZYPADKU AUSTRALII I AZJI, Z
WYŁĄCZENIEM JAPONII, PRAWEM WŁAŚCIWYM JEST PRAWO SINGAPURU, A WŁAŚCIWYM MIEJSCEM JEST SĄD W
SINGAPURZE; W PRZYPADKU JAPONII, PRAWEM WŁAŚCIWYM JEST PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JAPONII, A
WŁAŚCIWYM MIEJSCEM JEST SĄD REJONOWY W TOKIO; ORAZ W PRZYPADKU EUROPY I RESZTY ŚWIATA
WŁAŚCIWYM PRAWEM JEST PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W ANGLII I WALII, A WŁAŚCIWYM MIEJSCEM JEST SĄD W
LONDYNIE, ANGLIA.
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI WERSJI ANGIELSKIEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI Z WERSJĄ (WERSJAMI) W
DOWOLNYM INNYM JĘZYKU, NA KTÓRY ZOSTAŁA PRZETŁUMACZONA (Z WYJĄTKIEM WERSJI W JĘZYKU CHIŃSKIM
UPROSZCZONYM), ROZSTRZYGAJĄCE ZNACZENIE BĘDZIE MIAŁA WERSJA ANGIELSKA.

