GARANTIA LIMITADA
Para o consumidor localizado fora dos Estados Unidos, determinadas limitações e exclusões especificadas nesta Garantia Limitada podem não ser
aplicáveis; leia: http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-009862.htm
A Intel garante ao comprador deste processador Intel® e respectiva solução termal (o “Produto”) em sua embalagem original selada (“Comprador
Original”) e ao comprador original de um sistema de computador construído por um Comprador Original, que contém o Produto (“Cliente do Sistema
Original”), o seguinte disposto: o Produto estará em conformidade substancial com as especificações da Intel disponibilizadas ao público, e se
utilizado e instalado corretamente, o funcionamento do Produto não será interrompido devido a defeitos materiais e de fabricação, durante três (3)
anos a partir da data da compra (1) do Produto em sua embalagem original selada ou (2) do sistema de computador que contém o Produto (“Sistema
de Computador”). Se o Produto deixar de estar em conformidade com a garantia citada anteriormente, ao longo do período de garantia, a Intel, a seu
critério, vai:
CONSERTAR o Produto; OU
TROCAR o Produto por um novo ou recondicionado; OU,
REEMBOLSAR o valor do Produto por ocasião da reivindicação da garantia.
Esta será uma correção exclusiva, válida para qualquer quebra de garantia.
Esta Garantia Limitada e quaisquer garantias implícitas existentes segundo a lei aplicável abrangem apenas o Comprador Original ou o Cliente
do Sistema Original, e duram somente enquanto o Comprador Original ou o Cliente do Sistema Original continuar sendo o proprietário do
Produto.

O QUE ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO COBRE:
• defeitos ou erros de design no Produto (Errata). Entre em contato com a Intel para obter informações sobre a errata específica.
• quaisquer custos associados ao reparo ou troca do Produto, inclusive custos de remoção ou substituição do Produto;
• danos ao Produto, ou erros ou mau funcionamento apresentados no Produto, devidos a acidentes, condições elétricas, mecânicas ou ambientais
atípicas, uso em desacordo com as instruções do Produto, uso indevido, negligência, alteração, manuseio impróprio, reparo, instalação ou teste
inadequados, combinações com produtos incompatíveis ou com qualquer vírus de terceiros, infecção, worm ou código mal intencionado de
natureza semelhante;
• que o Produto oferecerá proteção contra todas as possíveis ameaças de segurança, incluindo má conduta intencional de terceiros;
• qualquer Produto modificado ou em funcionamento fora das especificações da Intel disponibilizadas ao público, inclusive onde as frequências do
clock ou as tensões foram alteradas, ou onde as marcações de identificação originais foram removidas, alteradas ou apagadas. A Intel não assume
qualquer responsabilidade pela adequação do Produto, inclusive se utilizado com frequências do clock ou tensões alteradas, para qualquer
propósito específico, e no sentido de que ele não causará qualquer dano ou ferimento.

COMO OBTER SERVIÇO DE GARANTIA
Para entrar em contato com o local da compra ou com a Intel, ligue para um centro de Suporte ao Cliente Intel (ICS — Intel Customer Support) no
horário comercial. Você será solicitado a (1) informar seus detalhes de contato; (2) apresentar o comprovante de compra; (3) informar o nome do
modelo e o número de identificação do Produto; (4) explicar o problema e (5) fornecer outras informações, se necessárias. Se o ICS confirmar que o
Produto tem direito ao serviço de garantia, você receberá um número de RMA (Return Material Authorization — Autorização de Devolução de
Material) e instruções para devolver o Produto.
A Intel despachará para você, às custas da empresa, o Produto consertado ou trocado, dentro de um prazo razoável, assim que receber o Produto
devolvido. O produto substituído estará coberto por garantia sob os termos contidos nesta Garantia Limitada, incluindo as respectivas exclusões,
exceto pelo fato de que o termo de garantia será o mais longo dentre os dois períodos seguintes: (1) 90 dias, a partir da data da remessa do Produto
consertado ou trocado para você, ou (2) o restante do período de garantia do Produto devolvido acrescido de um período adicional igual ao número
de dias entre o momento em que você notificou ao ICS a necessidade do serviço de garantia e quando você recebeu o Produto consertado ou
trocado.

LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES DA GARANTIA
Esta garantia substitui todas as outras garantias e representações atreladas ao Produto. A Intel se isenta de todas as outras garantias expressas e
de quaisquer garantias implícitas oriundas de desempenho, manuseio ou uso de instrumentos comerciais. Todas as garantias implícitas,
incluindo, mas não limitado a, garantias implícitas de comercialização, adequação a um propósito específico e de não violação, estão restritas à
duração do período da Garantia Limitada. Nenhuma garantia será aplicável após esse período. Alguns estados (ou jurisdições) não permitem a
exclusão de garantias implícitas e de limitações sobre sua duração, de modo que as limitações citadas anteriormente podem não se aplicar ao seu
caso.
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LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
De acordo com esta ou qualquer outra garantia — implícita ou explícita — a responsabilidade da Intel está limitada a reparo, troca ou reembolso.
Estas são as soluções únicas e exclusivas para qualquer violação de garantia.
Até o limite máximo permitido por lei, a Intel não é responsável por quaisquer danos diretos, especiais, incidentais ou consequentes, resultantes
de qualquer violação da garantia ou sob qualquer outro fundamento jurídico (incluindo, mas não limitado a, lucros cessantes, paralisação,
reputação, danos a ou troca de equipamento ou bem material, e todos os custos associados à recuperação, reprogramação ou reprodução de
qualquer programa ou dados armazenados em ou utilizados com um Sistema de Computador), mesmo que a Intel tenha sido avisada sobre a
possibilidade desses danos. Alguns estados (ou jurisdições) não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, de modo
que a limitação ou exclusão citada anteriormente pode não se aplicar ao seu caso.

Esta garantia oferece direitos legais específicos e outros direitos que podem variar de acordo com o estado ou a jurisdição. As Partes concordam
que a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Produtos (1980) está excluída especificamente de e não será
aplicada a este Contrato. Qualquer disputa oriunda de ou relacionada a esta Garantia Limitada será adjudicada nos seguintes fóruns e controlada
pelas seguintes leis (exceto para a China Continental), sem referência a conflitos de cláusulas legais: para os Estados Unidos e restante das Américas,
o fórum exclusivo serão os tribunais do Estado de Delaware, EUA, ou os tribunais federais estabelecidos nesse Estado, e a legislação aplicável será a
do Estado de Delaware. Para o Pacífico Asiático, o fórum exclusivo será o de Singapura e a legislação aplicável será a de Singapura. Para o Japão, o
fórum exclusivo será o de Tóquio e a legislação aplicável será a do Japão. Para a Europa e o restante do mundo, o fórum será o de Londres e a
legislação aplicável será a da Inglaterra e País de Gales.
Se alguma versão traduzida desta Garantia Limitada entrar em conflito com esta versão em português, a versão em inglês terá prioridade (exceto para
a versão em chinês simplificado).

ATTENZIONE: USO AUTORIZZATO DEL LOGO INTEL®

Intel concede al Licenziatario l'autorizzazione non esclusiva e limitata ad applicare l'etichetta con il logo, posta sul retro
del libretto della garanzia accluso al prodotto, su un singolo sistema informatico che incorpora il processore Intel
fornito con l'etichetta. L'uso dell'etichetta con il logo per qualsiasi altro scopo non è autorizzato e costituisce una
violazione dei diritti sui marchi Intel. Intel si riserva il diritto di chiedere al Licenziatario di cessare di utilizzare l'etichetta
con il logo se il processore è stato materialmente modificato o se il sistema non soddisfa gli standard di qualità e
prestazioni usuali del settore. Potrebbero applicarsi altri termini di licenza.
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