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Umowa subskrypcji
Zmieniony: czerwiec 2016
Niniejsza Umowa Subskrypcja Microsoft Imagine ( " Umowa ") jest umową pomiędzy użytkownikiem a
Microsoft Corporation, lub na podstawie miejsca zamieszkania, jedna z jej spółek zależnych (
"Microsoft ", " my ", " nas " lub " nasz "). Proszę uważnie przeczytać umowę. To reguluje dostęp i
korzystanie z Microsoft Imagine bezpośredni emisyjny ( " Subscription "), w tym konkursy, narzędzi
programistycznych, nauki online, oprogramowanie, media, treści, materiały, usługi, aktualizacje,
suplementy, usługi internetowe, promocje, i usługi wsparcia, które można odbierać poprzez
Abonament ( "Korzyści subskrypcji "), o ile nie towarzyszą inne postanowienia tych świadczeń
abonamentu, w którym to przypadku zastosowanie tych warunkach. Rejestrując się na abonament,
kliknięcie "Akceptuję" przycisk "Rejestracja" przycisk, pole wyboru lub inny równoważny funkcjonalnie
sterowania lub za pomocą lub dostępu Subskrypcyjnych Korzyści, potwierdzasz, że zgadzasz się z
warunkami niniejszej Umowy.Jeśli nie zgadzają się, nie zarejestrować lub aktywować abonament lub
dostępu do żadnych korzyści subskrypcji. Proszę przeczytać, wydrukować i zapisać kopię niniejszych
warunków dla rekordów, ponieważ kopia nie zostaną zapisane dla Ciebie.

1. Kwalifikowalność
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wychowawczej. " Instytucja edukacyjna " oznacza podmiot, zorganizowana i prowadzona wyłącznie w
celu nauczania swoich przyjętych studentów, a która jest akredytowana przez właściwy uznane agencji
edukacji akredytacji na terytorium geograficznego znajduje się w . " Student " oznacza nazwane,
wyznaczonego abonenta, który jest (a) posiadacz ważnego Abonament a kontem Microsoft związanej z
subskrypcji, (b) indywidualnej osoby (a nie podmiot prawny) oraz (c) aktywnie uczestniczących części
lub w pełnym wymiarze godzin i kursy uczęszczających na Oświaty instytucja, która prowadzi do
kredytów

akademickich,

certyfikacji

lub

stopnia. " Edukator " oznacza wydziału członkiem zatrudnionych w niepełnym lub pełnym wymiarze
godzin nauczania lub ułatwienia kursy dla studentów lub prowadzenia badań niekomercyjnych w
imieniu instytucji edukacyjnej. Korzyści z subskrypcji przewidziane Wychowawców są dostarczane
wyłącznie do wspierania zajęć uczeń lub student, Badania naukowe projekty związane z takim zajęć lub
badań, a nie do użytku osobistego lub korzyści jakiegokolwiek pojedynczego Educator. Zapis musi być
stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nieodpłatnych usług dla instytucji
edukacyjnych, w tym polityki dary instytucji. Stosowanie należy przerwać, jeżeli istnieje konflikt lub
niezgodności tych przepisów ustawowych, wykonawczych i polityk. Należy omówić subskrypcji etyki
funkcjonariusza swojej instytucji przed Zapisywanie celu zapewnienia zgodności z zasadami gifting
swojej instytucji. Microsoft zrzeka się wszelkiej prawo do odszkodowania od instytucji edukacyjnej
Korzyści Subskrypcyjnych.

2. Subskrypcja
Subskrypcja zapewnia dostęp do Microsoft Imagine społecznej oraz niektóre związane z tym korzyści
Abonament Dostępne poprzez Microsoft Imagine Portal ( www.imagine.microsoft.com ). Pewne korzyści
subskrypcyjne mogą wymagać, aby sprawdzić, czy dana osoba kwalifikuje się corocznie w celu nich
dostęp. Gdy Subskrypcja konkluduje, nie będziesz już mieć dostępu do niektórych świadczeń
Subskrypcyjnych, nowych aktywacji lub kluczy produktów; Jednakże, można nadal korzystać z
oprogramowania uzyskany w okresie subskrypcji, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.

3. Aktualizacje i zmiany do świadczeń Subskrypcyjnych
Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany jakiegokolwiek aspektu subskrypcji lub tych kategoriach, w
tym żadnych korzyści Subskrypcyjnych, w dowolnym momencie. Takie aktualizacje mogą zostać
wysłane do Microsoft Imagine Portal ( www.imagine.microsoft.com ), w powiadomieniu e-mail,
przedstawionej na log-in, lub za pośrednictwem innych racjonalnych środków. Warto odwiedzić portal
subskrypcji przynajmniej raz na trzydzieści (30) dni w celu sprawdzenia ewentualnego zawiadomienia o
zmianach. Korzystanie z subskrypcji po zmianach w życie oznacza akceptację nowych warunków. Jeśli
nie zgadzasz się z nowymi warunkami, musisz zaprzestać korzystania z subskrypcji i zamknięcia
subskrypcji. W przeciwnym razie, nowe warunki będą miały zastosowanie do Ciebie.

4. Korzystanie z funkcji Subskrypcji
Twoja subskrypcja zapewni Ci dostęp do niektórych świadczeń Subskrypcyjnych wyraźnie
przeznaczonych do wspierania swojej edukacji lub nauki, badań niekomercyjnych, czy wysiłki w celu
projektowania, rozwijania, testowania i wykazania aplikacje dla powyższych celów. Subskrypcja Korzyści
są osobiste, a ty nie może przenosić, sprzedawać akcje, udzielać sublicencji, przypisywać ani udzielać
im. Dostęp i korzystanie z funkcji Subskrypcji podlegają warunkom niniejszej Umowy oraz wszelkich
odrębnych zasadach, które są specyficzne dla danego świadczenia. Musisz posiadać aktualne, aktywnej
subskrypcji w celu uzyskania dostępu do większości świadczeń Subskrypcyjnych.
a.

Oprogramowanie; Usługi w chmurze; Narzędzia dla programistów .

i.

Montaż; używać . Instalacja i korzystanie z oprogramowania; Usługi w chmurze lub narzędzia
programistyczne dostarczane jako Subskrypcyjnych korzyści jest przedmiotem odrębnych warunków
licencji dostarczone wraz z oprogramowaniem, usług lub narzędzi, takich jak warunki licencji clickthrough, z wyjątkiem wszelkich zmianach w tych warunkach, które są przewidziane w niniejszej
Umowie. Można używać tylko korzyści te subskrypcji w środowisku wirtualnym, jeśli pozwalają na to
konkretnej licencji użytkownika końcowego produktu. Oczywiście, nie może korzystać z
oprogramowania, usług w chmurze narzędzi programistycznych rozwijać wszelkie formy złośliwego
oprogramowania lub spamware.

ii.

Aktywacja . Część oprogramowania może wymagać aktywacji. Jeśli
oprogramowanie w regionie geograficznym związanego z subskrypcji.

III.

Klucze produktu . Część oprogramowania może wymagać klucza do zainstalowania lub do niego
dostęp. Oprogramowanie nie jest wyposażona w taką samą liczbę kluczy. Jesteś odpowiedzialny za
wykorzystanie jakichkolwiek klawiszy przypisanych do Ciebie. Użytkownik nie może przenosić,
sprzedawać akcje, sublicencji, dokonywać cesji, ani wypożyczać klucze . Kluczowe działanie jest

tak,

musisz

aktywować

monitorowany.Microsoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia abonamentu lub
dostępu do oprogramowania, bez żadnego uprzedzenia do ciebie, jeśli wykryje podejrzaną aktywność
związaną z klawiszy lub aktywacji. Microsoft zastrzega sobie prawo do ustalenia według własnego
uznania, czy dana działalność stanowi podejrzanej aktywności. Microsoft może wyłączyć lub w inny
sposób ograniczyć kluczy gdy Subskrypcja kończy. Dezaktywowane klucze nie będą w stanie
aktywować oprogramowania. Nie będzie angażować się lub ułatwienie niedozwolonego wytwarzania,
powielania, dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub używanie podrobione, pirackie lub nielegalne,
nielicencjonowanych produktów lub usług firmy Microsoft lub w inny sposób narusza żadnego z praw
własności intelektualnej firmy Microsoft. Będziesz terminowego zgłaszania do firmy Microsoft
jakiekolwiek podejrzenie podrabiania, piractwa lub innego naruszania praw własności intelektualnej i
będzie rozsądnie współpracować z Microsoft i jej filii w dochodzeniu wszelkich takich
działań. Użytkownik nie może korzystać z subskrypcji Korzyści dostarczenia żadnych usług na rzecz
innych (takich jak hosting, agencji internetowej, integracji i rozwoju outsourcingu, etc.).
iv.

Oprogramowanie innych firm . Oprogramowanie może zawierać kod strony trzeciej. Wszystkie skrypty
TRZECIĄ lub kodu, związane lub wskazywanego przez oprogramowanie, są licencjonowane przez
osoby trzecie, które posiadają taki kod, a nie przez firmę Microsoft. Zawiadomienia, jeśli w ogóle, na
trzecim kodzie strony są włączone tylko dla twojej informacji. Oprogramowanie zawarte w subskrypcji
jest licencjonowane, a nie sprzedawane, a Microsoft zastrzega sobie wszystkie prawa do
oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznanego przez Microsoft, czy to przez domniemanie,
wykluczenie lub w inny sposób.
b.

Imprezy; zawody; konkursy; Pozostałe promocje . Większość imprez, konkursy, konkursy
lub inne promocje na ogół mają odrębne zasady i warunki związane z ich udziałem, które
musisz zgodzić się, aby wziąć udział.

c.

publikowania aplikacji . Jeśli zdecydujesz się opublikować aplikację ( " app "), które zostały
opracowane z wykorzystaniem Korzyści abonamentu, trzeba będzie wprowadzić kod
promocyjny na https://dev.windows.com/ utwórz konto programisty i zgodzić się na wszystko
obowiązujące zasady i warunki związane z konkretnym sklepie z aplikacjami w celu uzyskania
dostępu do tego świadczenia.

d.

Po trzecie strona oferuje . Subskrypcji mogą zezwolić na dostęp lub nabycia produktów,
usług, stron internetowych, linki, treść, tworzywo, gry lub aplikacje od osób trzecich (firm i
osób, które nie są Microsoft). Takie osoby trzecie mogą przedstawić Państwu polityki
prywatności lub wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania, zanim będzie
można zainstalować lub korzystać ze swoich aplikacji, usług lub innych ofert; należy przejrzeć
wszelkie dodatkowe zasady i politykę prywatności przed nabycia lub korzystania z oferty
innych firm. Wszelkie dodatkowe warunki stron trzecich nie zmieniają którykolwiek z tych
warunków. Jesteś odpowiedzialny za swoich stosunkach z osobami trzecimi. Microsoft nie
licencjonowanie praw własności intelektualnej do was jako część jakiegokolwiek trzeciej oferty
firm i nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane przez osoby trzecie do was, albo
przez ciebie osobom trzecim.

e.

Inne korzyści . Inne korzyści subskrypcyjne, które nie zawierają oprogramowanie lub które
mogą być prezentowane od czasu do czasu może podlegać odrębnym warunkom.

5. Treści
Pewne korzyści subskrypcji lub stron internetowych firmy Microsoft, które można używać w połączeniu
z Subskrypcji mogą zezwolić na przechowywanie lub udostępnianie treści, które generują ( " Treści ")
lub otrzymywanie informacji od innych. Nie rości sobie prawa własności zawartość. Treści pozostaje
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subskrypcji lub na stronach internetowych firmy Microsoft, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że mają
(i będzie) wszystkie prawa i uprawnienia niezbędne do Treści Użytkownika, który wysłał,
przechowywanych lub wspólną i że takie przesyłania, przechowywania i udostępniania zgodny z
umową Microsoft Services ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144~~HEAD=pobj ) i warunki
użytkowania ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=206977~~HEAD=pobj ).

6. Zabronione Zastosowanie Subskrypcyjnych Korzyści
Jako warunek korzystania z Subskrypcyjnych korzyści, nie będzie ich używać do jakichkolwiek celów
niezgodnych z prawem lub zakazane przez niniejsze warunki i uwagi. Użytkownik nie może korzystać z
funkcji Subskrypcji, w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić
dowolnego serwera Microsoft lub sieci (s) podłączonych do dowolnego serwera Microsoft lub zakłócać
stosowania jakichkolwiek innych partii i korzystania z wszelkich świadczeń Subskrypcyjnych. Użytkownik
nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek świadczeń
abonamentu, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera
Microsoft lub którykolwiek z korzyści abonamentu, przez hacking, górnictwo hasło lub jakiekolwiek inne
środki. Nie możesz uzyskać lub próbować uzyskać żadnych materiałów lub informacji w jakikolwiek
sposób nie zamierzony udostępnianych przez świadczeniach Subskrypcyjnych.
Korzyści Subskrypcja i powiązane strona (y) może zawierać usługi e-mail, usługi BBS, obszary rozmów,
fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze, albumy fotograficzne, kartotek i / lub innych
obiektów wiadomość lub komunikacyjne mające na celu umożliwienie komunikować się z innymi (
" Communication Services "). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych tylko pisać,
wysyłać i odbierać wiadomości i materiały, które są właściwe oraz, w stosownych przypadkach, związane z
danej usługi komunikacyjnej. Tytułem przykładu, a nie jako ograniczenie, zgadzasz się, że podczas
korzystania z usług komunikacyjnych, nie będzie:










Za pomocą Usług komunikacyjnych w związku z ankiet, konkursów, piramid, łańcuszki, niechcianej
poczty, spamu, lub jakichkolwiek dublowania lub niechcianych wiadomości (komercyjnych lub
innych).
Szkalować, nadużywanie, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw (takich jak
prawo do prywatności i dobrego imienia).
Publish, zamieszczać, przesyłać, dystrybuować lub rozpowszechniać treści nieodpowiednich,
bluźniercze, oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem tematów, nazw,
materiałów lub informacji.
Dodaj lub w inny sposób udostępnienia plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie
lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym w sposób przykładowy, a nie
jako ograniczenie, prawa autorskie lub przepisów o znakach towarowych (lub prawami do
prywatności lub jawności ), chyba że jesteś właścicielem lub kontroluje prawa, bądź otrzymał
wszystkie niezbędne zgody do zrobienia tego samego.
Używać jakichkolwiek materiałów lub informacji, w tym obrazów lub zdjęć, które są udostępnione
za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych w jakikolwiek sposób, który narusza żadnych praw
autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych praw jakiejkolwiek
osoby.
Przesyłanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, szkodnika,
kasujące, uszkodzone pliki, złośliwego oprogramowania w ogóle, lub inne podobne











oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie innego komputera lub własność
innego.
Reklamę lub oferowania do sprzedaży lub zakupu towarów lub usług w celach biznesowych,
chyba że Usługi komunikacyjne specjalnie zezwala na takie wiadomości.
Pobierz dowolny plik wysłana przez innego użytkownika usługi komunikacyjnej, że wiesz, lub
powinien wiedzieć, nie może być legalnie powielany, wyświetlany, wykonywany i / lub
rozprowadzane w taki sposób.
Fałszować ani usuwać żadnych informacji zarządzania prawami autorskimi, takie jak autorze,
prawnych lub innych właściwych zawiadomień lub nazw własnych lub etykietach pochodzenia lub
źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanych plikach.
Ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom używania i korzystających z usług
komunikacji.
Naruszać kodeks postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do
poszczególnych usług komunikacyjnych.
Zbiorów lub w inny sposób zbierania informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail.
Złamanie obowiązującego prawa lub przepisów.
Tworzenie fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych.
Wykorzystywanie, pobieranie, lub w inny sposób kopiować, lub dostarczyć (nawet za opłatą)
osobie lub podmiotowi dowolnego katalogu użytkowników z zalet subskrypcji lub innych
informacji użytkownika lub użytkowania lub jakiejkolwiek jego części.

Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak Microsoft zastrzega sobie
prawo do przeglądania materiałów wysłana do usług komunikacyjnych i usuwania dowolnych
materiałów według własnego uznania.
Microsoft zastrzega sobie prawo w każdej chwili ujawnić żadnych informacji, które uzna za Microsoft
niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych, lub
rządowych, albo do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów,
w całości lub w część, według uznania firmy Microsoft.
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ostrożność i poufnych informacji w jakichkolwiek Usług Komunikacyjnych.
Microsoft nie kontroluje ani nie popiera zawartości, wiadomości lub informacji znajdujących się w
jakichkolwiek Usług Komunikacyjnych oraz Microsoft wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność
w odniesieniu do usług komunikacyjnych. Menedżerowie i gospodarze nie są upoważnione
rzecznikami firmy Microsoft, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać od firmy Microsoft.
Materiały przesłane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać zamieszczonych ograniczeń
użytkowania, powielania lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych ograniczeń, jeśli pobrać materiały.

7. Rodzic lub opiekun prawny zgoda
Rejestrując się na subskrypcję lub dostępu Subskrypcyjnych Korzyści, oświadcza nam, że jesteś legalnie
mogli zawierać umowy i mieć albo osiągnął wiek "większość", gdzie mieszkają lub ważnego rodzica lub
zgody opiekuna prawnego na związanie się warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie wiesz, czy osiągnęły
pełnoletność, gdzie mieszkasz, lub nie rozumieją tego punktu, poproś rodzica lub opiekuna prawnego
o pomoc przed utworzeniem konta Microsoft lub zarejestrować za abonament. Jeśli jesteś rodzicem

lub prawnym opiekunem małoletniego, który tworzy konta Microsoft lub rejestrów za abonament,
akceptujesz niniejszą Umowę w imieniu małoletniego i są odpowiedzialne za użytkowanie abonamentu
i abonamentu korzyści, czy konta małoletniego jest teraz otwarty lub utworzone później.

8. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Aby zapewnić subskrypcji Microsoft zbiera pewne informacje o sobie. Microsoft może również
automatycznie przesyłać informacje na temat komputera, korzystania z abonamentu, oraz
wykonywania subskrypcji. Microsoft wykorzystuje i chroni te informacje w sposób opisany w
Prywatności Microsoft ( https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839~~HEAD=pobj ) . Logując się do
Microsoft Imagine, jesteś zgadzając się, że Microsoft i jego rodzina firm mogą wysyłać e-maile i
zaprogramować miesięczny studencki biuletyn (jeśli są dostępne) z informacjami o tym Microsoft
Imagine oprogramowania, usług, konkursach i zasobów dostępnych dla studentów na poziomie nie
koszt za pośrednictwem programu Microsoft Imagine. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości email programu Microsoft Imagine, trzeba zakończyć swoje członkostwo w programie. Proszę odwiedzić
promocyjne Communications Manager ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243191 ) , aby ustawić
swoje preferencje kontaktowe dla innych komunikacji firmy Microsoft. Gdy jest coś ważnego do
powiedzenia na temat korzystania subskrypcji, możemy wysyłać powiadomienia na e-mail powiązany z
kontem Microsoft.

9. Zakończenie subskrypcji
Gdy już nie spełniają kryteriów kwalifikowalności do Abonament zgodnie z definicją w punkcie 1
niniejszej umowy, Twój dostęp do niektórych świadczeń Subskrypcyjnych, które wymagają corocznej
weryfikacji kwalifikowalności wygasa z dniem z nonrenewal. Jednak Microsoft może zakończyć
subskrypcję lub dostęp do jakichkolwiek świadczeń abonamentu w dowolnym momencie, z lub bez
powiadomienia, w przypadku istotnego naruszenia umowy, w tym prawa do używania wszystkich
związanych z oprogramowaniem oraz wszelkich praw przyznanych na mocy § 2 umowy.

10. Usługi pomocnicze
Jeśli usługi wsparcia są świadczone w ramach subskrypcji usługi takie mogą być przedmiotem
odrębnych pojęć. Wszelkie usługi wsparcia oferowane w ramach subskrypcji muszą być używane
wyłącznie do wspierania korzystania z abonamentu. Generalnie, oprogramowanie i inne usługi
świadczone w ramach przeprowadzonej subskrypcji są dostarczane "tak jak jest", a nie świadczenie
usług wsparcia dla nich.

11. Całość umowy; Przypisanie i transfer
Niniejsza Umowa oraz warunki dla wszelkich korzyści Subskrypcyjnych użyciu, włączając w oddzielnych
kategoriach dla innych stron internetowych i usług, które mogą być używane w połączeniu z
Subskrypcji Microsoft, stanowią całość umowy dotyczącej subskrypcji.

12. Prawo właściwe
Podlega prawu stanu Waszyngton interpretacji niniejszej Umowy i stosuje się do roszczeń z tytułu
naruszenia umowy, bez względu na normy prawa kolizyjnego. Ustawodawstwo państwa lub kraju, w
którym na żywo rządzą wszystkich innych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z przepisów o
ochronie konsumentów państwa lub kraju, nieuczciwej konkurencji i deliktowej.
Można mieć pewne prawa, które prawo, które stosuje się do ciebie mówi, nie mogą być
wykluczone. Nic nie mówimy w niniejszej Umowie będą miały wpływ te prawa.

13. Wpływ lokalnych przepisów
Niniejsza Umowa opisuje pewne prawa. Możesz mieć inne prawa, zgodnie z prawem właściwym dla
ciebie odnoszące się do subskrypcji i Subskrypcyjnych korzyści. Niniejsza Umowa nie zmienia swoich
praw zgodnie z prawem danego kraju, jeśli przepisy prawne danego kraju nie pozwalają na to, aby to
zrobić , nawet jeśli mówimy coś, co brzmi jak to sprzeczne swoje prawa. To, co mamy na myśli, gdy
mówimy, że "z zastrzeżeniem obowiązujące prawo".

14. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
Zgodnie z obowiązującym prawem, Microsoft zapewnia subskrypcji oraz dostępną przez nią
oprogramowania "jak jest", "ze wszystkimi wadami" i "jak dostępne". Użytkownik ponosi ryzyko
związane z korzystaniem subskrypcji i oprogramowania. Nie gwarantujemy adekwatności,
niezawodność, dostępność i dokładność oprogramowania lub jakichkolwiek innych świadczeń
Subskrypcyjnych lub że dostęp do oprogramowania będzie nieprzerwane, bezpieczne i wolne od
błędów. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji lub warunków. Mamy
zrzekają się wszelkich gwarancji w odniesieniu do subskrypcji i oprogramowania, w tym wszelkich
domniemanych gwarancji (np tych wartości handlowej, przydatności do określonego celu,
fachowego starania, tytuł i bez naruszenia).Użytkownik może posiadać dodatkowe prawa
konsumenckie lub gwarancji ustawowych wynikających z lokalnymi przepisami, że niniejsza
umowa nie może zmienić. Niniejszy ustęp stosuje się zamiast jakiejkolwiek wyraźnej gwarancji
przewidzianych w warunkach licencyjnych, które towarzyszą żadnego oprogramowania. Wszystkie
takie wyraźne gwarancje są wyłączone.
Dla Australii - jeśli mieszkasz w Australii masz ustawowe gwarancje wynikające z australijskiego
prawa konsumenckiego i nic w tych warunkach ma na celu naruszenia tych praw.

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Można odzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców tylko bezpośrednie szkody w wysokości do
5,00 $. Nie można odzyskać wszelkie inne szkody, w tym wtórnych, utraconych zysków,
specjalne, szkody pośrednie lub przypadkowe. Ograniczenie to ma zastosowanie do czegokolwiek
związanego z niniejszą Umową. Dotyczy to także, nawet jeśli Microsoft wiedział lub powinien był
wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć
zastosowania, ponieważ kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za
szkody przypadkowe, wynikowe lub inne szkody. Nic nie wyklucza ani nie ogranicza naszej
odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszych zaniedbań lub za fałszywe
informacje.

Na pytania o Microsoft Imagine, lub jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę ( ) .
Można również sprawdzić swoją
( http://www.microsoft.com/worldwide ) .
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