
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση Κατασκευαστή (“Εγγύηση”) παρέχεται σε εσάς από τη Microsoft Ireland Operations 
Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Δουβλίνο 18, Ιρλανδία (“Microsoft”).    
 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ, ΤΥΧΟΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ 
ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Ή ΑΝΑ ΧΩΡΑ. Εκτός από ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.  
 

1. Ορισμοί 
 

(a) “Προϊόν Microsoft” σημαίνει οποιοδήποτε γνήσιο προϊόν υλικού της Microsoft που έχει αγοραστεί από 
τη Microsoft ή άλλο εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης ή μεταπωλητή. Ορισμένα προϊόντα 
υλικού της Microsoft έχουν τις δικές τους περιορισμένες εγγυήσεις αντί για την παρούσα.  

(b) “Συνθήκες κανονικής χρήσης” σημαίνει την κανονική καταναλωτική χρήση υπό κανονικές συνθήκες 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών και οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική τεκμηρίωση που παρέχεται 
από τη Microsoft για το Προϊόν Microsoft. 

2. Διάρκεια 
 
Με τη επιφύλαξη τυχόν νομικών (θεσμικών) δικαιωμάτων τα οποία ενδέχεται να δικαιούστε σύμφωνα με την τοπική 
νομοθεσία, η παρούσα Εγγύηση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από τη Microsoft ή κάποιο 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης ή μεταπωλητή, εκτός και αν παρατίθεται διαφορετικό χρονικό διάστημα 
παρακάτω:  
 

Διάρκεια Όνομα προϊόντος 

90 ημέρες όλα τα Αξεσουάρ Xbox (εκτός από το ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite Series 2) 

2 έτη Compact Optical Mouse 500, Ποντίκι Compact Optical Mouse 

3 έτη All-in-One Media Keyboard, Arc Touch Mouse, Basic Optical Mouse, Ποντίκι Bluetooth Mobile Mouse 3600, 
Comfort Mouse 4500, Designer Bluetooth Desktop, Designer Bluetooth Mouse, LifeCam Cinema, LifeCam HD-
3000, LifeCam Studio, LifeChat LX-3000, Natural Ergonomic Keyboard 4000, Sculpt Comfort Desktop, Ποντίκι 
Sculpt Comfort Mouse, Sculpt Ergonomic Desktop, Πληκτρολόγιο Sculpt Ergonomic Keyboard, Sculpt Ergonomic 
Mouse, Sculpt Mobile Mouse, Wired Desktop 600, Wired Keyboard 600, Σετ γραφείου Wireless Comfort Desktop 
5050, Σετ γραφείου Wireless Desktop 2000, Σετ γραφείου Wireless Desktop 3050, Σετ γραφείου Wireless Desktop 
850, Σετ γραφείου Wireless Desktop 900, Wireless Mobile Mouse 1850, Wireless Mobile Mouse 3500, Wireless 
Mobile Mouse 4000, Wireless Mobile Mouse 900 

 

3. Περιοχή 
 
Η παρούσα Εγγύηση θα ισχύει στην Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στη χώρα εντός του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στην οποία αγοράστηκε το Προϊόν Microsoft από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα λιανικής πώλησης ή μεταπωλητή.   
 

4.  Εγγύηση 
 



(a) Η Microsoft εγγυάται ότι το Προϊόν Microsoft δεν θα δυσλειτουργήσει λόγω σφαλμάτων στα υλικά ή 
λόγω κακοτεχνίας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 

 
(b) Με την επιφύλαξη των νομικών (θεσμοθετημένων) δικαιωμάτων που υπαγορεύει η τοπική νομοθεσία, 

η παρούσα Εγγύηση είναι η μοναδική συμβατική εγγύηση ή προϋπόθεση που σας προσφέρει η 
Microsoft για το Προϊόν Microsoft. Κανείς άλλος δεν επιτρέπεται να παρέχει εγγυήσεις ή προϋποθέσεις 
εκ μέρους της Microsoft. 

 
(c) ΕΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.   

 

5.  Οδηγίες λήψης υπηρεσιών εγγύησης 
 

Πριν την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, η Microsoft ή οι εκπρόσωποί της ενδέχεται να σας ζητήσουν να επιδείξετε την 
απόδειξη αγοράς του Προϊόντος Microsoft. 

 
(a) Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγύησης, χρησιμοποιήστε τις συμβουλές επίλυσης προβλημάτων στο 

support.microsoft.com. 
(b) Αν οι συμβουλές επίλυσης προβλημάτων δεν λύσουν το πρόβλημά σας, ακολουθήστε την ηλεκτρονική 

διαδικασία στο support.microsoft.com/warranty. 
(c) Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων ή των προγραμμάτων σας και διαγράψτε τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες. Προτού αποστείλετε το Προϊόν Microsoft στη Microsoft για σέρβις, 
διασφαλίστε: 
i. ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ 
ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ  
ii. ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ, ΑΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ. 
  

 
Μπορείτε να λάβετε τις υπηρεσίες εγγύησης στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA), το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ελβετία σύμφωνα με αυτήν την Εγγύηση, χωρίς την υποχρέωση να καταβάλλετε χρεώσεις αποστολής 
και διεκπεραίωσης. Εκτός από αυτήν την περιοχή, οι επιλογές υπηρεσιών εγγύησης ενδέχεται να είναι περιορισμένες. 
Αν μια συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για το Προϊόν Microsoft σε μία από αυτές τις χώρες, η Microsoft ή 
εκπρόσωπός της θα σας ενημερώσει για το αν θα χρειαστεί να απευθύνετε το αίτημά σας για υπηρεσίες στη χώρα στην 
οποία αγοράσατε το προϊόν, καθώς και για τυχόν επιπλέον χρεώσεις αποστολής και διεκπεραίωσης που ενδέχεται να 
ισχύουν και θα ζητήσει την έγκρισή σας πριν την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών.  
 

6.  Ευθύνη της Microsoft 
 

Με την επιφύλαξη και χωρίς τον περιορισμό τυχόν δικαιωμάτων και αξιώσεων που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με το 
τοπικό δίκαιο και σε σχέση με τη σύμβασή (αγοράς) σας, οι ευθύνες της Microsoft σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση 
έχουν ως εξής:  
 

(a) Αν η Microsoft προσδιορίσει ότι το Προϊόν Microsoft δυσλειτούργησε υπό συνθήκες κανονικής χρήσης 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης λόγω σφαλμάτων στα υλικά ή κακοτεχνίας, η Microsoft (κατ’ επιλογή) θα 
επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει τι Προϊόν ή το ελαττωματικό μέρος ή θα πραγματοποιήσει επιστροφή 
της τιμής αγοράς ως αντάλλαγμα για την επιστροφή του Προϊόντος Microsoft. Για την επιδιόρθωση 

https://support.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/warranty


ενδέχεται να χρειαστούν καινούργια ή ανακαινισμένα εξαρτήματα, ενώ η αντικατάσταση ενδέχεται να 
γίνει με νέα ή ανακαινισμένη μονάδα. Κατά την αντικατάσταση της μονάδας, η Microsoft ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσει είτε το ίδιο μοντέλο μονάδας ή, αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, το μοντέλο που είναι πιο 
κοντά στη μορφή, τη λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του αρχικού μοντέλου, κατά τη διακριτική 
ευχέρεια της Microsoft. Το Προϊόν Microsoft ή όλα τα μέρη του Προϊόντος Microsoft που αντικατέστησε 
η Microsoft γίνονται ιδιοκτησία της Microsoft. 

(b) Μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση, το Προϊόν Microsoft θα καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση 
είτε για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησής σας είτε για 90 ημέρες μετά την αποστολή τους από 
τη Microsoft σε εσάς. 

(c) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ 
MICROSOFT ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙ Η ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ MICROSOFT, Η ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ. 

(d) Αν το Προϊόν Microsoft δυσλειτουργήσει μετά την Περίοδο Εγγύησης ή αν το Προϊόν Microsoft εξαιρείται 
με άλλον τρόπο από την παρούσα Εγγύηση, η Microsoft ενδέχεται να σας χρεώσει ένα τέλος για τις 
υπηρεσίες της (είτε αυτές είναι επιτυχείς είτε όχι) για να διαγνώσει τυχόν προβλήματα ή να τα 
επιδιορθώσει.  

 

7. Εξαιρέσεις Εγγύησης 
 
Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη σύμφωνα με αυτήν την Εγγύηση και η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει (και η Microsoft 
ενδέχεται να μην προσφέρει υπηρεσίες ακόμη και με χρέωση) στις εξής περιπτώσεις: 

(a) ένα Προϊόν Microsoft δεν έχει αγοραστεί από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής 
πώλησης ή μεταπωλητή. 

(b) η βλάβη προκλήθηκε από χρήση με προϊόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες που δεν κατασκευάζονται, δεν 
διαθέτουν άδεια χρήσης ή δεν έχουν παρασχεθεί από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένων, για 
παράδειγμα, παιχνιδιών και αξεσουάρ που δεν κατασκευάζονται ούτε αδειοδοτούνται από τη Microsoft 
και "πειρατικών" παιχνιδιών), 

(c) ο σειριακός αριθμός ή ο αριθμός IMEI ενός Προϊόντος Microsoft έχει μεταβληθεί ή αφαιρεθεί. 
(d) η φθορά προκλήθηκε από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα (όπως, για παράδειγμα, από πτώση, από 

έκθεση σε υγρά ή από χρήση με ανεπαρκή αερισμό).  
(e) η φθορά προκλήθηκε από χρήση που δεν συνάδει με το εγχειρίδιο χρήστη ή άλλες οδηγίες που παρείχε 

η Microsoft. 
(f) η φθορά προκλήθηκε από επιδιορθώσεις ή τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από κάποιον εκτός 

της Microsoft ή ενός εξουσιοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών της Microsoft. 
(g) γρατζουνιές, βαθουλώματα ή άλλες αισθητικές φθορές ή φθορές που είναι αναμενόμενες ως 

αποτέλεσμα της συνήθους φθοράς με την πάροδο του χρόνου.  
(h) η φθορά προκλήθηκε από ενέργειες hacking, cracking, ιού ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, λογαριασμούς, υπολογιστικά συστήματα ή δίκτυα, ή 
(i)  ένα Προϊόν Microsoft έχει τροποποιημένο λογισμικό ή υλικό το οποίο μεταβάλλει τη λειτουργικότητα ή 

τις δυνατότητές του, χρησιμοποιώντας κακόβουλο κώδικα, κακόβουλο λογισμικό, bots, ιούς τύπου 
worm, trojans, πλάγιες οδούς, εκμετάλλευση, παραβάσεις, απάτη, hacking, κρυφούς διαγνωστικούς 
ελέγχους ή άλλους μηχανισμούς:  
i. για να απενεργοποιήσει μηχανισμούς ασφαλείας ή προστασίας περιεχομένου  
ii. ii. για να προσφέρει στον χρήστη αθέμιτο πλεονέκτημα ή να υποβαθμίσει την εμπειρία άλλων 

χρηστών στα διαδικτυακά παιχνίδια 
iii. για να εξαπατήσει τη Microsoft ή άλλους ή 
iv. για να βλάψει το Προϊόν ή τα συστήματά μας.  

 
Αυτή η Εγγύηση ισχύει μόνο εάν το Προϊόν σας Microsoft χρησιμοποιείται με το λειτουργικό σύστημα Microsoft που η 
Microsoft έχει προεγκαταστήσει στο Προϊόν Microsoft ή με οποιαδήποτε σύγχρονη ή νεότερη έκδοση αυτού του 
λειτουργικού συστήματος. 

 



Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για (α) αναλώσιμα εξαρτήματα που υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου, όπως 
μειωμένη χωρητικότητα φόρτισης της μπαταρίας που προκύπτει από τη φυσική διάρκεια ζωής του προϊόντος, εκτός εάν 
η αστοχία οφείλεται σε ελάττωμα στα υλικά ή στην κατασκευή, ή για (β) μια κάρτα SIM ή οποιοδήποτε κυψελοειδές ή 
άλλο δίκτυο ή σύστημα στο οποίο λειτουργεί το Προϊόν Microsoft.   
 
Η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν λογισμικό που διανέμεται από τη Microsoft μαζί με το Προϊόν Microsoft.   
 
Η Microsoft δεν εγγυάται ότι η χρήση εκ μέρους σας του Προϊόντος Microsoft θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή 
χωρίς σφάλματα ή ότι δεν θα προκύψουν απώλειες δεδομένων. 
 
Η παρούσα Ενότητα 7 δεν περιορίζει τυχόν δικαιώματα ή αξιώσεις που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο 
και σε σχέση με τη σύμβασή (αγοράς) σας.  
 

8. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ 
Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, 
ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ Ή 
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. 
 

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ή ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6(γ). Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
MICROSOFT (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΓΟΡΑΣ) ΣΑΣ. 
 

9. Πρόσθετοι όροι 
 
Όλα τα μέρη της παρούσας Εγγύησης ισχύουν στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το τοπικό σας δίκαιο. Αν ένα 
δικαστήριο ή διαιτησία αποφασίσει ότι η Microsoft δεν μπορεί να φέρει εις πέρας κάποιο μέρος αυτής της Εγγύησης 
όπως αυτή συντάχθηκε, αυτά τα μέρη θα χρειαστεί να αντικατασταθούν με παρόμοιους όρους που θα αντικατοπτρίζουν 
τον επιδιωκόμενο οικονομικό σκοπό με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, στον βαθμό που είναι εφικτό σύμφωνα με το 
σχετικό δίκαιο ή που προσδιορίζεται από τις θεσμικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, το υπόλοιπο της παρούσας Εγγύησης δεν 
θα αλλάξει.   
 

10. Επιλογή Νομοθεσίας 
 
Η παρούσα Εγγύηση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που αγοράστηκε το Προϊόν 
Microsoft, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις αρχών δικαίου. 
 

11. Άλλες πληροφορίες. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εγγύησή σας, καθώς και για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
επεξεργασία των αιτημάτων σε σχέση με την Εγγύησή σας, επισκεφθείτε το: support.microsoft.com. 
 

http://support.microsoft.com/

