American Power Conversion’s “Equipment Protection Policy”
THIS POLICY IS NOT A WARRANTY. REFER TO APC
LIMITED WARRANTY FOR INFORMATION CONCERNING
THE WARRANTY FOR YOUR APC PRODUCT. THE
LIMITATIONS AND CONDITIONS CONTAINED IN THIS
POICY DO NOT AFFECT THE TERMS OF THE WARRANTY.

"Equipment Protection Policy"
The policy is valid in all European Union state members. It
is also valid in Norway, Switzerland, Iceland, and
Liechtenstein. If your electronic equipment is damaged by
power line transients on an AC power line (230V – see
Note below) while directly and properly connected to a
standard APC product covered by the Equipment
Protection Policy ("connected equipment"), and if all the
remaining conditions specified below are met, APC will, at
APC’s sole option, during the period specified below only,
replace the APC product and either a) pay for the repair of
the connected equipment or b) reimburse you for the fair
market value, as determined by the then current price list
of the Boston Computer Exchange (or equivalent), of the
connected equipment, in an amount not to exceed the
dollar limits stated below, if APC determines that the
damage was caused by the failure of the APC product to
protect against power line transients and/or where
applicable, telephone or CATV (Cable Television) line
transients. Power line transients that APC products have
been designed to protect against, as recognized by
industry standards, include spikes and surges on AC
power lines. Protection from telephone line transients
applies only to APC products which offer modem or fax
line protection, and in cases in which such protection is
available, telephone service equipment must include a
properly installed and operating "primary protection"
device at the service entrance (such devices are normally
added during telephone installation) in order to be
covered for telephone line transients. Protection of CATV
connected equipment from transients applies only to APC
products which offer such protection, and in such cases,
the CATV service must be properly grounded according to
the codes set forth in the all applicable national and local
electrical and safety codes in order to be covered for
CATV transients.

“Data Recovery Policy”
If data is lost from the hard drive in the protected
computer due to a malfunction of a properly connected
APC product, APC will, at its sole discretion, provide data
recovery services from Ontrack® data recovery labs. This
warranty will be offered to customers to the extent
commercially reasonable, as determined by APC at its
sole discretion. Ontrack will make every commercially
reasonable effort to retrieve customer data, however, due
to the nature of data loss, recovery is not guaranteed. The
data recovery warranty is available on all APC products
mentioned in the chart that follows with the exception of
APC's Basic Surge Protector models. Data recovery is
limited to physical hard drives within protected computing
equipment. Expressly excluded from this warranty are any
type of external storage devices.
APC reserves the right to determine whether the damage
to the connected equipment is due to APC product failure
by requesting that damaged equipment be sent to APC
for inspection. This policy is in excess of, and applies only
to the extent necessary beyond, any coverage for the
connected equipment provided by other sources,
including, but not limited to, any manufacturer’s warranty,
and any extended warranty coverage.

Equipment Protection Policy Dollar
and Period Limits:

9. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THIS POLICY,

For customers that meet the qualifications and conditions
set forth in this policy, APC will provide reimbursements
(cost of repair or fair market value) during the period limits
and up to the dollar limit stated as follows:
Product
SurgeArrest Essential
SurgeArrest Home/Office
SurgeArrest Performance
SurgePlus
Back-UPS ES
Back-UPS CS
Back-UPS HS
Back-UPS RS

Amount
35.000 GBP/50.000 Euros/75.000 AUD
50.000 GBP/75.000 Euros125.000 AUD
75.000 GBP/100.000 Euros/175.000 AUD
35.000 GBP/75.000 Euros/100.000 AUD
50.000 GBP/100.000 Euros/150.000 AUD
50.000 GBP/100.000 Euros/150.000 AUD
50.000 GBP/100.000 Euros/150.000 AUD
75.000 GBP/150.000 Euros/300.000 AUD

Note: Valid for the liftime of the product. "Lifetime" period is the life of
the product while owned by the original purchaser ("you" or "purchaser").
Other period limitations are from the date of purchase.

Eligibility for coverage under the
Equipment Protection Policy:
1. You must register the product by returning to APC the
warranty card provided with the product within 10 days
of purchase. All information must be filled in, and you
should retain a copy for your records.
2. All connected equipment must have a CE mark.
3. The APC product must be plugged into properly wired
and grounded outlets; no extension cords, adapters,
other ground wires, or electrical connections may be
used, with the sole exception of other standard APC
230V products. The installation must not include power
protection products by any manufacturer other than
APC. The installation must comply with all applicable
local electrical and safety codes.
4. Any claim under the Equipment Protection Policy must
be made within 10 days of the day of alleged damage
to the connected equipment.
5. The Equipment Protection Policy covers only those
product models listed above and is valid in all Eurpean
Union state members, as well as Norway, Switzerland,
Iceland, and Liechtenstein.

What is not covered under the
Equipment Protection Policy:
1. DAMAGE TO ELECTRONIC EQUIPMENT RESULTING
FROM TRANSIENTS
COVERED.

ON

DATA

LINES

IS

NOT

2. Restoration of lost data and reinstallation of software
are not covered.
3. This policy does not cover damage from a cause other
than AC power line transients, except for damage due
to telephone line or CATV transients, which is covered
only if the APC product offers such protection.
4. DAMAGE CAUSED BY FAILURE TO PROVIDE A
SUITABLE INSTALLATION ENVIRONMENT FOR THE
PRODUCT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LACK
OF A PROPER SAFETY GROUND).

5. Damage caused by the use of the APC product for
purposes other than those for which it was designed.
6. Damage caused by accidents, or disasters such as
fire, flood, or wind.
7. Damage caused by abuse, misuse, alternation,
modification, or negligence.
8. This policy is null and void if, in APC’s view, the APC
product has been tampered with or altered in any way.

IN NO CASE SHALL APC BE LIABLE UNDER THE
TERMS OF THIS POLICY FOR ANY DAMAGES
WHATSOEVER, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
DIRECT,
INDIRECT,
SPECIAL,
INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, OR MULTIPLE DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OF THE APC PRODUCT OR DAMAGE
TO THE CONNECTED EQUIPMENT, REGARDLESS OF
THE LEGAL THEORY ON WHICH SUCH CLAIM IS
BASED, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE. SUCH DAMAGES INCLUDE BUT ARE
NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF
SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF USE OF THE APC
PRODUCT OR THE CONNECTED EQUIPMENT OR ANY
ASSOCIATED EQUIPMENT, LOSS OF SOFTWARE,
COST OF CAPITAL, COST OF ANY SUBSTITUTE
EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, DOWNTIME,
THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING
CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY.

Submitting an Equipment Protection
Policy Claim:
1. If all of the conditions for coverage are satisfied, call
the APC customer service department (see list at the
end of the document for respective phone numbers)
and obtain an EPP RMA (Equipment Protection Policy
Returned Material Authorization) number. APC will
forward you an Equipment Protection Policy claim
form, which must be completed and filed within 30
days.
2. Mark the Equipment Protection Policy RMA number on
the product you are returning.
3. Pack the APC product in its original packaging (or
request packing materials from APC if the packaging
has been discarded). Enclose the completed
Equipment Policy claim form and a copy of your sales
receipt for the APC product in box.
4. Mark the EPP RMA number clearly on the outside of
box.
5. Ship the product (one way shipping charges paid by
you) to:
American Power Conversion, Technical Support,
Ballybrit Business Park, Galway, Ireland
Tel. +353 91 702000.
6. APC will evaluate the product to determine its level of
functionality, and will examine the product for evidence
of damage from AC line transients (telephone line or
CATV transients, if applicable). (A) If APC’s evaluation
provides no evidence of damage from power line
transients (telephone line or CATV transients, if
applicable), APC will send to the customer (i) a report
summarizing the tests performed and (ii) a rejection of
claim notice. (B) If the APC product shows evidence of
damage from power line transients (telephone line or
CATV transients, if applicable), APC will request that
all connected equipment for which an Equipment
Protection Policy claim has been submitted, be sent
for evaluation to either APC or an authorized service
center. If it is determined that the connected
equipment has been damaged from AC power line
transients (telephone line or CATV transients, if
applicable), APC will, in its discretion, either authorize
you to have the equipment repaired or reimburse you
for the fair market value of the damaged equipment,
up to the dollar limits stated above.

7. If you are authorized by APC to have the connected
equipment repaired, the repair must be performed at a
service center that is authorized by the manufacturer
of the connected equipment. APC reserves the right to
contact the authorized service centre directly to
discuss repair costs and damage to the connected
equipment to determine if it was caused by AC power
line transients (telephone line or CATV transients, if
applicable) and the right to request that the service
centre forward the connected equipment or
components to APC for inspection.
8. APC will, after determining that the damage was
caused by the failure of the APC product to protect
against AC power line transients (telephone line or
CATV transients, if applicable), issue payment to you,
in its sole discretion, for either costs of repair of the fair
market value of the connected equipment, up to the
dollar limits stated above. APC reserves the right to
require you to transfer title and deliver the connected
equipment to APC if it chooses to reimburse you for
the fair market value of the connected equipment.
9. Unless modified in a writing signed by APC and you,
the terms of this policy are understood to be the
complete and exclusive agreement between the
parties, superseding all prior agreements, oral and
written, and all other communications between the
parties relating to the subject matter of this agreement.
No employee of APC or any other party is authorized
to make any representations beyond those made in
this agreement concerning the Equipment Protection
Policy.

®

w w w.apc.com
American Power Conversion, Ballybrit Business Park,
Galway, Ireland
How to contact APC: +353 91 702020
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American Power Conversion’s “Equipment Protection Policy”
NINIEJSZE ZASADY NIE STANOWIĄ GWARANCJI.
INFORMACJE O GWARANCJI NA PRODUKT APC ZAWIERA
ODPOWIEDNIA OGRANICZONA GWARANCJA APC.
OGRANICZENIA I WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZYCH
ZASADACH NIE MAJĄ WPŁYWU NA WARUNKI
GWARANCJI.

„Zasady Ochrony Urządzeń”
Niniejsze zasady obowiązują we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązują ponadto w
Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie. Jeśli
urządzenie elektroniczne użytkownika zostanie uszkodzone w
wyniku stanów przejściowych na linii zasilania prądem
przemiennym (230 V – zob. Uwaga poniżej), gdy było ono
bezpośrednio i prawidłowo podłączone do standardowego
produktu APC objętego niniejszymi Zasadami Ochrony
Urządzeń („podłączone urządzenie"), i jeśli spełnione są
wszystkie pozostałe warunki określone poniżej, firma APC,
wyłącznie w okresie podanym poniżej, wymieni produkt APC i
albo a) pokryje koszty naprawy podłączonego urządzenia
użytkownika, albo b) zwróci użytkownikowi kwotę
odpowiadającą uczciwej wartości rynkowej podłączonego
urządzenia określonej na podstawie aktualnego cennika
Boston Computer Exchange (lub równoważnego), przy czym
kwota zapłacona przez APC nie może przekroczyć limitów
podanych poniżej, zaś APC zastrzega sobie wyłączne prawo
wyboru jednej z wymienionych dwóch form realizacji
zobowiązania, a zobowiązanie powstaje pod warunkiem, że
APC stwierdzi, iż uszkodzenie zostało spowodowanie
niezapewnieniem przez produkt APC ochrony przed stanami
przejściowymi na linii zasilającej i/lub — tam, gdzie ma to
zastosowanie — na linii telefonicznej lub linii telewizji
kablowej. Do stanów przejściowych na liniach zasilających,
przed którymi zgodnie ze swym przeznaczeniem i normami
przemysłowymi chronią produkty APC, należą skoki napięcia i
udary na liniach zasilania prądem przemiennym. Zasady
obejmują ochronę przed stanami przejściowymi na liniach
telefonicznych wyłącznie w przypadku produktów APC, które
oferują ochronę linii modemowych lub faksowych, a tam, gdzie
taka ochrona jest dostępna, lokalna instalacja telefoniczna
musi być wyposażona w prawidłowo zainstalowane i
działające urządzenie do „ochrony podstawowej” na styku z
siecią zewnętrzną operatora (takie urządzenia są zazwyczaj
instalowane przy okazji instalowania telefonu), gdyż w
przeciwnym razie zasady nie będą obejmowały ochrony przed
stanami przejściowymi na liniach telefonicznych. Zasady
obejmują ochronę urządzeń podłączonych do sieci telewizji
kablowej przed stanami przejściowymi wyłącznie w przypadku
produktów APC, które oferują taką ochronę, i tylko wtedy, gdy
instalacja sieci telewizji kablowej jest prawidłowo uziemiona
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi krajowymi i lokalnymi
przepisami i normami dotyczącymi instalacji elektrycznych
oraz bezpieczeństwa.

„Zasady Odzyskiwania Danych”
Jeśli z powodu wadliwego działania prawidłowo podłączonego
produktu APC dojdzie do utraty danych z dysku twardego
chronionego komputera, APC wedle własnego wyłącznego
uznania zapewni usługi odzyskiwania danych świadczone
przez laboratoria odzyskiwania danych Ontrack®. Ten rodzaj
rękojmi zostanie zaoferowany klientom w zakresie
uzasadnionym ekonomicznie, wedle wyłącznego uznania
APC. Firma Ontrack podejmie wszelkie ekonomicznie
uzasadnione starania w celu odzyskania danych klienta,
jednak z uwagi na charakter utraty danych ich odzyskanie nie
jest gwarantowane. Rękojmią odzyskiwania danych są objęte
wszystkie produkty APC wymienione w poniższej tabeli z
wyjątkiem modeli APC Basic Surge Protector. Odzyskiwaniem
danych są objęte wyłącznie fizyczne dyski twarde w
chronionych urządzeniach komputerowych. Z zakresu rękojmi
wyraźnie wyłączone są wszelkie rodzaje zewnętrznych
urządzeń pamięci masowej.
APC zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy uszkodzenie
podłączonego urządzenia nastąpiło na skutek awarii produktu
APC, a w szczególności do zażądania przesłania
uszkodzonego sprzętu do APC celem sprawdzenia. Niniejsze
zasady rozszerzają tylko w niezbędnym zakresie gwarancje na
podłączone urządzenia udzielone przez inne podmioty, w tym
w szczególności gwarancje producenta i wszelkie gwarancje
rozszerzone.

Limity kwotowe i czasowe Zasad
Ochrony Urządzeń:
Klientom, którzy spełniają warunki wstępne i szczególne
określone
w
niniejszych
zasadach,
APC
wypłaci
rekompensatę (koszt naprawy lub uczciwą wartość rynkową)
do wysokości limitów kwotowych podanych poniżej, pod
warunkiem że nie przekroczono podanego limitu czasowego:
Produkt

SurgeArrest Essential
SurgeArrest Home/Office
SurgeArrest Performance
SurgePlus
Back-UPS ES
Back-UPS CS
Back-UPS HS
Back-UPS RS

Kwota

35 000 GBP/50 000
50 000 GBP/75 000
75 000 GBP/100 000
35 000 GBP/75 000
50 000 GBP/100 000
50 000 GBP/100 000
50 000 GBP/100 000
75 000 GBP/150 000

EUR/75 000 AUD
EUR 125 000 AUD
EUR/175 000 AUD
EUR/100 000 AUD
EUR/150 000 AUD
EUR/150 000 AUD
EUR/150 000 AUD
EUR/300 000 AUD

Uwaga: Obowiązuje przez cały okres eksploatacji produktu. „Okres
eksploatacji” jest zdefiniowany jako okres, przez jaki produkt pozostaje w
posiadaniu pierwotnego nabywcy („użytkownik” lub „nabywca”). Pozostałe
ograniczenia czasowe liczone są od daty zakupu.

Warunki obowiązywania Zasad Ochrony
Urządzeń:
1. Użytkownik musi zarejestrować produkt, odsyłając do APC
w ciągu 10 dni od zakupu kartę gwarancyjną dołączoną do
produktu. Wszystkie rubryki powinny być wypełnione, a
użytkownik powinien zachować kopię karty.
2. Wszystkie podłączone urządzenia muszą mieć znak CE.
3. Produkt APC musi być podłączony do prawidłowo
zainstalowanych i uziemionych gniazd; niedozwolone jest
używanie przedłużaczy, przejściówek, dodatkowych
przewodów uziemiających ani złączy elektrycznych, z
wyjątkiem innych standardowych urządzeń APC na
napięcie 230 V. Instalacja nie może zawierać produktów do
ochrony zasilania pochodzących od producentów innych
niż APC. Instalacja musi spełniać wszystkie lokalne
przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz
bezpieczeństwa.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Zasad Ochrony Urządzeń
muszą być zgłaszane przed upływem 10 dni od
zgłaszanego uszkodzenia podłączonego urządzenia.
5. Zasady Ochrony Urządzeń obejmują tylko modele
produktów wymienione powyżej i obowiązują we
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej
oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie.

Czego nie obejmują Zasady Ochrony
Urządzeń:
1. ZASADY NIE OBEJMUJĄ USZKODZEŃ URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
WSKUTEK
STANÓW
PRZEJŚCIOWYCH NA LINIACH DANYCH.
2. Zasady nie obejmują odtwarzania utraconych danych i
ponownej instalacji oprogramowania.
3. Zasady nie obejmują uszkodzeń spowodowanych
przyczynami innymi niż stany przejściowe na liniach
zasilania prądem przemiennym, z wyjątkiem uszkodzeń
spowodowanych stanami przejściowymi na liniach
telefonicznych lub sieci telewizji kablowej, które jednak
objęte są tylko w przypadku produktów APC, które oferują
ochronę takich linii.
4. USZKODZEŃ
WYNIKŁYCH
Z
NIEZAPEWNIENIA
ODPOWIEDNIEGO
ŚRODOWISKA
INSTALACJI
PRODUKTU (W TYM, MIĘDZY INNYMI, BRAKU
ODPOWIEDNIEGO UZIEMIENIA OCHRONNEGO).
5. Uszkodzeń spowodowanych użyciem produktu APC w
celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
6. Uszkodzeń spowodowanych wypadkami losowymi lub
katastrofami, takimi jak pożar, powódź lub huragan.
7. Uszkodzeń
spowodowanych
niewłaściwym
bądź
niezgodnym
z
przeznaczeniem
użytkowaniem,
przeróbkami, modyfikacjami lub niedbalstwem.
8. Niniejsze zasady nie obowiązują, jeśli w opinii APC produkt
APC został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub
dokonywano przy nim jakichkolwiek manipulacji.

9. Z WYJĄTKAMI WYRAźNIE WYMIENIONYMI W
NINIEJSZYCH ZASADACH APC NIE BĘDZIE W ŻADNYM
WYPADKU PONOSIĆ Z TYTUŁU TYCH ZASAD
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W
TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, WYNIKOWE
LUB WIELOKROTNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA
PRODUKTU
APC
LUB
USZKODZENIA
PODŁĄCZONEGO URZĄDZENIA, NIEZALEŻNIE OD
TEORII
PRAWNEJ,
NA
PODSTAWIE
KTÓREJ
ROSZCZENIE Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD BYŁOBY
ZGŁASZANE, NAWET JEŚLI APC POWIADOMIONO O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. DO
TAKICH SZKÓD ZALICZA SIĘ MIĘDZY INNYMI UTRATĘ
ZYSKÓW,
UTRATĘ
OSZCZĘDNOŚCI
LUB
PRZYCHODÓW,
BRAK
MOŻLIWOŚCI
UŻYCIA
PRODUKTU APC, PODŁĄCZONEGO URZĄDZENIA LUB
JAKICHKOLWIEK POWIĄZANYCH Z NIMI URZĄDZEŃ,
UTRATĘ OPROGRAMOWANIA, KOSZT KAPITAŁU,
KOSZT URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA I USŁUG
ZASTĘPCZYCH, SKUTKI PRZESTOJU, ROSZCZENIA
PODMIOTÓW TRZECICH, W TYM KLIENTÓW, ORAZ
USZKODZENIE MIENIA.

Zgłaszanie roszczeń z tytułu Zasad
Ochrony Urządzeń:
1. Jeśli spełnione są wszystkie warunki obowiązywania
Zasad, należy skontaktować się telefonicznie z działem
obsługi klienta APC (listę odpowiednich numerów
telefonów zamieszczono na końcu dokumentu) i uzyskać
numer EPP RMA (ang. Equipment Protection Policy
Returned Material Authorization — upoważnienie do
zwrotu z tytułu Zasad Ochrony Urządzeń). APC prześle do
użytkownika formularz roszczenia z tytułu Zasad Ochrony
Urządzeń, który należy wypełnić i złożyć w terminie 30 dni.
2. Na zwracanym produkcie należy umieścić numer EPP
RMA.
3. Należy zapakować produkt APC w oryginalne opakowanie
(lub zamówić materiały opakowaniowe w firmie APC, jeśli
opakowanie zostało wyrzucone). W opakowaniu należy
umieścić również wypełniony formularz roszczenia z tytułu
Zasad Ochrony Urządzeń oraz kopię dowodu zakupu
produktu APC.
4. Na zewnętrznej stronie pudełka należy wyraźnie nanieść
numer EPP RMA.
5. Produkt należy wysłać (na swój koszt — użytkownik
pokrywa koszt przesyłki w jedną stronę) na adres:
American Power Conversion, Technical Support, Ballybrit
Business Park, Galway, Irlandia
Tel. +353 91 702000.
6. APC przebada produkt w celu określenia poziomu jego
funkcjonalności i znalezienia ewentualnych oznak
uszkodzenia pod wpływem stanów przejściowych na linii
prądu przemiennego (linii telefonicznej lub telewizji
kablowej, tam gdzie ma to zastosowanie). (A) Jeśli badanie
przeprowadzone przez APC nie wykaże oznak
uszkodzenia pod wpływem stanów przejściowych na linii
prądu przemiennego (linii telefonicznej lub telewizji
kablowej, tam gdzie ma to zastosowanie), APC wyśle do
klienta (i) raport z zestawieniem przeprowadzonych testów
oraz (ii) odmowę uznania roszczenia. (B) Jeśli badanie
przeprowadzone przez APC wykaże oznaki uszkodzenia
pod wpływem stanów przejściowych na linii prądu
przemiennego (linii telefonicznej lub telewizji kablowej, tam
gdzie ma to zastosowanie), APC zażąda przesłania do
APC lub do autoryzowanego serwisu wszystkich
podłączonych urządzeń, których dotyczy roszczenie z
tytułu Zasad Ochrony Urządzeń. W wypadku stwierdzenia,
że podłączone urządzenie zostało uszkodzone pod
wpływem stanów przejściowych na linii zasilania prądem
przemiennym (linii telefonicznej lub telewizji kablowej, tam
gdzie ma to zastosowanie), APC upoważni użytkownika do
naprawy urządzenia na koszt APC lub zwróci
użytkownikowi uczciwą wartość rynkową uszkodzonego
urządzenia, do kwoty limitu podanej powyżej, przy czym
wybór jednej z tych dwóch form realizacji świadczenia
należy do APC.

7. Jeśli APC upoważni użytkownika do naprawy
podłączonego urządzenia na koszt APC, naprawa musi
być przeprowadzona w serwisie autoryzowanym przez
producenta tego urządzenia. APC zastrzega sobie prawo
do bezpośredniego kontaktowania się z autoryzowanym
serwisem w celu omówienia kosztów napraw i zakresu
uszkodzeń podłączonego urządzenia w celu ustalenia, czy
uszkodzenia były wywołane stanami przejściowymi na linii
zasilania prądem przemiennym (linii telefonicznej lub
telewizji kablowej, tam gdzie ma to zastosowanie), a także
prawo do żądania przesłania przez autoryzowany serwis
podłączonego urządzenia lub jego części do APC celem
przeprowadzenia badań.
8. Po ustaleniu, że uszkodzenie powstało w wyniku
niezapewnienia przez produkt APC ochrony przed stanami
przejściowymi na linii zasilania prądem przemiennym (linii
telefonicznej lub telewizji kablowej, tam gdzie ma to
zastosowanie), APC wypłaci użytkownikowi kwotę kosztu
naprawy albo uczciwą cenę rynkową podłączonego
urządzenia, do wysokości limitu podanego powyżej, przy
czym wybór jednej z tych dwóch form realizacji
świadczenia należy do APC. W wypadku podjęcia decyzji o
zwróceniu uczciwej wartości rynkowej podłączonego
urządzenia APC zastrzega sobie prawo do żądania od
użytkownika
przeniesienia
prawa
własności
do
podłączonego urządzenia na APC i dostarczenia tego
urządzenia do APC.
9. Wobec braku sporządzonych pisemnie modyfikacji
podpisanych przez APC i użytkownika, niniejsze zasady
stanowią kompletną i wyłączną umowę między stronami i
zastępują wszelkie wcześniejsze uzgodnienia ustne lub
pisemne oraz wynikające z korespondencji między
stronami, a dotyczące przedmiotu umowy. Żaden
pracownik APC ani żaden inny podmiot nie jest
upoważniony do składania jakichkolwiek oświadczeń
dotyczących Zasad Ochrony Urządzeń wykraczających
poza treść niniejszej umowy.
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