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1. Обсяг

1.1 Компанія “Лексмарк” надає цю Обмежену торговельну гарантію компанії “Лексмарк” (надалі – “Гарантія компанії “Лексмарк”) особі, 
яка вперше купує для свого власного використання (надалі – “Первинний покупець”) фірмовий друкувальний пристрій “Лексмарк” 
або фірмові витратні матеріали “Лексмарк”, що далі описані в Розділі 3 (надалі – “Друкувальний пристрій або витратні матеріали 
“Лексмарк”), а також будь-якій особі, якій Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк” на законних підставах 
даруються або продаються (разом з Первинним покупцем надалі – “Кінцевий користувач”) протягом терміну дії цієї Гарантії 
компанії “Лексмарк”.

1.2 За цією Гарантією компанії “Лексмарк” компанія “Лексмарк” гарантує, що Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк” 
виробляються з нових або еквівалентних новим частин, відповідає технічним вимогам, встановленим компанією “Лексмарк”, не 
має жодних несправностей з точки зору матеріалів та якості виробництва, а також знаходиться в належному робочому стані на 
момент поставки.

1.3 Компанія “Лексмарк” також гарантує надання Кінцевому користувачеві технічного забезпечення (надалі – “Технічна підтримка”) 
або через регіональний веб-вузол компанії “Лексмарк”, або за “гарячою лінією” компанії “Лексмарк” (що зазначені в “Гарантійному 
положенні”, які додаються до цього документу та/або доступні на вашому регіональному веб-вузлі компанії “Лексмарк”).

1.4 ЦЯ ГАРАНТІЯ КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК” ПРОПОНУЄТЬСЯ КОМПАНІЄЮ “ЛЕКСМАРК” ЯК БЕЗОПЛАТНА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА 
ТА Є ДОПОВНЕННЯМ ДО БУДЬ-ЯКОЇ ДОГОВІРНОЇ АБО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЗАКОНОМ ГАРАНТІЇ, НА ЯКУ КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ 
МОЖЕ МАТИ ПРАВО У ВІДНОСИНАХ З ПРОДАВЦЕМ ПРОДУКЦІЇ (КОМПАНІЯ “ЛЕКСМАРК” АБО БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА, В ЯКОЇ 
КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ, МОЖЛИВО, ПРИДБАВ ДРУКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ АБО ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ “ЛЕКСМАРК”) ЗГІДНО 
ВІДПОВІДНОГО МІСЦЕВОГО ЗАКОНУ.

1.5 Послуги, визначені в цій Гарантії компанії “Лексмарк” (надалі – “Гарантійні послуги”), надаватимуться місцевою організацією 
компанії “Лексмарк” або місцевим представником компанії “Лексмарк”.

1.6 Компанія “Лексмарк” надає Гарантійні послуги (включаючи Технічну підтримку) в межах Території, що визначена та зазначена в 
Розділі 6 цієї Гарантії компанії “Лексмарк”.

1.7 ЦЯ ГАРАНТІЯ КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК” ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ У ПРАВАХ, ПРЯМО НАДАНИХ КІНЦЕВОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ 
В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, А ТАКОЖ ПІДПАДАЄ ПІД ДІЮ ПЕВНИХ ОБМЕЖЕНЬ, ЩО СФОРМУЛЬОВАНІ В НАСТУПНИХ РОЗДІЛАХ 
ЦЬОГО ДОКУМЕНТА.

2. Порядок забезпечення

2.1 Протягом терміну дії цієї Гарантії компанії “Лексмарк”, компанія “Лексмарк” (i) надаватиме Кінцевому користувачеві Технічну 
підтримку з метою виявлення несправностей Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк” та, у разі їх виявлення, 
встановлення їх причини, а також (іі) здійснюватиме ремонт або заміну, на свій власний розсуд, Друкувального пристрою або 
витратних матеріалів “Лексмарк”, що мають несправності або втрачають свою функціональність, окрім зазначених в цьому 
документі виключень. Оригінальні пакувальні матеріали повинні зберігатися Кінцевим користувачем протягом терміну дії Гарантії 
компанії “Лексмарк”.

2.2 Гарантійні послуги та Технічна підтримка надаватимуться уповноваженими агентами з питань підтримки, з якими можна зв’язатися 
телефоном, факсом або через веб-вузли (що зазначені в переліку контактних осіб компанії “Лексмарк”, який поставляється окремим 
проспектом, що додається до цього документу та/або може бути знайдений на вашому регіональному веб-вузлі компанії “Лексмарк”, 
надалі – “Гарантійний перелік контактних осіб”).

2.3 Надаючи Гарантійні послуги, компанія “Лексмарк” спершу намагатиметься проаналізувати причину, з якої Друкувальний пристрій або 
витратні матеріали “Лексмарк” можуть мати несправності або не функціонувати, а якщо це можливо, усунути проблему по телефону, 
через Інтернет або по факсу. Компанія “Лексмарк” здійснюватиме, на свій власний розсуд, ремонт Друкувального пристрою або 
витратних матеріалів “Лексмарк”, що мають несправності або не функціонують, або заміну їх шляхом надання або нового, або 
еквівалентного новому замінного продукту. Уповноважені агенти компанії “Лексмарк” з питань підтримки надаватимуть інструкції 
відносно повернення або заміни Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк”, що мають несправності або не 
функціонують. Всі запасні частини та продукція, замінені в рамках Гарантійних послуг, повинні бути переуступлені або передані 
у власність компанії “Лексмарк”. Поставка замінної продукції не подовжує терміну дії Гарантії компанії “Лексмарк” на відповідні 
Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк”.

2.4 У випадку, якщо компанія “Лексмарк” надає замінні Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк”, Кінцевий користувач 
зобов’язаний повернути Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк”, що мають несправності або не функціонують, 
в пакувальних матеріалах, наданих з замінними Друкувальним пристроєм або витратними матеріалами “Лексмарк”, відповідно до 
інструкції та з використанням зворотної адреси, наданої уповноваженим агентом компанії “Лексмарк” з питань підтримки в ході 
процедури заміни. Неповернення несправних Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк” призводитиме до 
виставлення рахунку за замінні Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк” за діючої на відповідний момент ціною 
згідно офіційного прейскуранту.

ОБМЕЖЕНА ТОРГОВА ГАРАНТІЯ КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК”
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2.5 Замінний Друкувальний пристрій “Лексмарк” не укомплектовуються витратними матеріалами, кабелями та будь-якими апаратними 
подовжувачами “Лексмарк”, які, можливо, були поставлені або споряджені з несправним Друкувальним пристроєм “Лексмарк”. 
Такі комплектуючі мають бути видалені з несправного Друкувального пристрою “Лексмарк” до моменту його повернення, та мають 
використовуватися з замінним Друкувальним пристроєм “Лексмарк”.

3. Продукція, що забезпечена гарантією, та термін дії такої гарантії

3.1. Ця Гарантія компанії “Лексмарк” забезпечує нижчеперелічену продукцію компанії “Лексмарк” і діятиме протягом 
нижчезазначених термінів:

3.1.1 Окрім випадків, коли на відповідному Друкувальному пристрої або на його упаковці чи його спеціалізованому веб-вузлі компанії 
“Лексмарк” вказується довший термін, один рік для фірмових Друкувальних пристроїв компанії “Лексмарк” та прикладених до них 
фірмових периферійних апаратних засобів та пристроїв компанії “Лексмарк” (як то додатковий лоток для паперу), починаючи з 
моменту купівлі Первинним покупцем.

3.1.2 Строк експлуатації для фірмових тонерних витратних матеріалів компанії “Лексмарк”. Строк експлуатації визначений як строк, 
що починає свій відлік з моменту купівлі Первинним покупцем і завершує його моментом, коли оригінальний тонер, що міститься 
в картриджі “Лексмарк”, виснажується до рівня, коли подача більше не функціонує.

3.1.3 Один рік для фірмових струменевих витратних матеріалів компанії “Лексмарк”, починаючи з моменту купівлі 
Первинним покупцем.

3.1.4 Один рік для фірмових оригінальних комплектів запасних інструментів та приналежностей і термофіксаторів компанії 
“Лексмарк”, які прибули з лазерним Друкувальним пристроєм, починаючи з моменту купівлі Первинним покупцем, і завершуючи 
або моментом, коли Друкувальний пристрій на панелі управління висвічує повідомлення “Критичний стан” або повідомлення 
“Планове технічне обслуговування”; або, якщо інтерфейс Друкувального пристрою Кінцевого користувача не може відобразити 
такого повідомлення, моментом звичайного зношення, в залежності від того, яка з цих подій настане першою.

3.1.5 Дев’яносто днів для фірмових замінних комплектів запасних інструментів та приналежностей і термофіксаторів компанії 
“Лексмарк”, починаючи з моменту купівлі Первинним покупцем. Затребуване втручання до комплектів запасних інструментів 
та приналежностей і термофіксаторів після дев’яноста днів повинно бути оплачуватися на індивідуальній та звичайній 
пропорційній основі.

3.2 ЦЯ ГАРАНТІЯ КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК” не ПОШИРЮЄТЬСЯ НА (I) БУДЬ-ЯКУ СТОРОННЮ ПРОДУКЦІЮ, ЗВ’ЯЗАНУ З 
ДРУКУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ ТА ВИТРАТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК” (Наприклад, USB АБО ІНШІ КАБЕЛІ, 
програмне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ “ЛЕКСМАРК” В ФОРМІ 
ЧАСТИНИ ПОКУПКИ ПРОДУКЦІЇ АБО КОМПЛЕКТАЦІЇ), (II) БУДЬ-ЯКЕ програмне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ “ЛЕКСМАРК” АБО СТОРОННЄ 
програмне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АБО (III) БУДЬ-ЯКі носії іНФОРМАЦІЇ для друку КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК” АБО ТРЕТьої СТОРОНи.

4. Відповідальність користувача

4.1 Для того, щоб отримати Гарантійні послуги або Технічну підтримку, Кінцевий користувач повинен мати можливість надати доказ 
купівлі Первинного покупця, як то рахунок-фактура, включаючи подробиці про дату купівлі та місце купівлі та/або серійний номер, 
коли це вимагатиметься. Без таких відомостей Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк” можуть вважатися такими, 
що знаходяться “Поза межами дії Гарантії”, а тому будь-які надані послуги були би надані виключно за діючими на відповідний 
момент тарифами на обслуговування або технічну підтримку.

4.2 Для того, щоб забезпечити компанії “Лексмарк” найкращі можливості для надання Гарантійних послуг та Технічної підтримки 
протягом терміну дії Гарантії компанії “Лексмарк”, Кінцевий користувач зобов’язаний зареєструвати Друкувальний пристрій або 
витратні матеріали “Лексмарк”, дотримуючись Процедури реєстрації, описаної на веб-вузлі компанії “Лексмарк”.

4.3 Кінцевий користувач відповідальний за перевірку того, що його Друкувальний пристрій “Лексмарк” сконфігурований відповідно 
до інструкції щодо налагодження, що надається, наприклад, в документації продукції та/або уповноваженим агентом компанії 
“Лексмарк” з питань підтримки. Якщо компанія “Лексмарк” визначає, що проблему може усунути оновлення вбудованих програм, 
то до кола відповідальності Кінцевого користувача буде входити встановлення рекомендованого оновлення вбудованих програм 
на Друкувальний пристрій “Лексмарк” відповідно до інструкції, наданих компанією “Лексмарк”. Інструкції можуть також надаватися 
Кінцевому користувачеві уповноваженими агентами компанії “Лексмарк” з питань підтримки в результаті виклику підтримки.

4.4 З метою підтримання оптимальної роботи деякі Друкувальні пристрої “Лексмарк” можуть вимагати комплектів запасних інструментів 
та приналежностей після певної частоти використання. Це викладено у відповідних специфікаціях продукції та інсталяційних 
матеріалах, яких Кінцевий користувач повинен дотримуватися. Купівля та належна інсталяція комплектів запасних інструментів та 
приналежностей і термофіксаторів залишаються виключною відповідальністю Кінцевого користувача і Кінцевий користувач нестиме 
всі пов’язані витрати.

4.5 З метою отримання належної Технічної підтримки від Кінцевого користувача вимагається сприяння уповноваженому агентові 
компанії “Лексмарк” з питань підтримки в ході здійснення аналізу задля забезпечення можливості вирішення проблеми по телефону. 
Кінцевий користувач повинен утримувати Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк” в умовах експлутації, які 
забезпечуватимуть можливість здійснення належного аналізу. Якщо Кінцевий користувач не надає уповноваженому агентові з 
питань підтримки відповідного сприяння, то Гарантійні послуги можуть бути затримані або з Споживача може бути стягнута сума 
відповідних витрат.
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5. Виключення

Ця Гарантія компанії “Лексмарк” не включає в себе послуги стосовно/в межах будь-якої з наступних ситуацій:

5.1 Серійний номер Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк” був видалений, пошкоджений або 
зроблений непридатним.

5.2 Будь-яке застрягання паперу, що не спричинене виробничим дефектом.

5.3 Заміна по місцю елементів, що можуть бути замінені Кінцевим користувачем, як то тонерні картриджі, струменеві картриджі і витратні 
частини, що можуть бути замінені Кінцевим користувачем.

5.4 Пошкодження Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк”, поломка або зниження робочих показників 
Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк”, що є результатом використання витратних матеріалів, частин, носіїв 
інформації для друку, програмного забезпечення або пристосувань, які не є оригінальними витратними матеріалами або частинами 
компанії “Лексмарк”, або вони не відповідають технічним вимогам, рекомендованим компанією “Лексмарк” для Друкувального 
пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк”.

5.5 Поломка, несправність або зниження робочих показників, що є результатом невідповідного фізичного або операційного оточення. 
Це може включати в себе, але без подальших обмежень, пошкодження, що є результатом випадкової шкоди або неправильного 
використання, перепадів або стрибків в електромережі, включаючи блискавку, недбалості Кінцевого користувача, неналежного 
використання, випадкове потрапляння в машину сторонніх частин, пошкодження від вогню або води або від експлуатації в оточенні, 
що не відповідає технічним вимогам компанії “Лексмарк”, включеним до документації на продукцію.

5.6 Тонерні або струменеві витратні матеріали, які поповнюються Кінцевим користувачем або третьою стороною або втрачають свою 
функціональність через випадкове пошкодження або неправильне використання.

5.7 Пошкодження, несправність або зниження робочих показників, що є результатом обслуговування або технічного забезпечення 
Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк” будь-якою особою, окрім компанії “Лексмарк” або уповноваженого 
компанією “Лексмарк” постачальника послуг.

5.8 Пошкодження, несправність або зниження робочих показників, що є результатом неспроможності Кінцевого користувача 
здійснювати чистку або технічне забезпечення, що описане в інструкції, керівництві користувача “Лексмарк” або на веб-вузлі 
компанії “Лексмарк”. Це включає в себе неспроможність замінити витратні елементи, як то рекомендовані комплекти запасних 
інструментів та приналежностей з рекомендованою періодичністю, або технічного забезпечення, що здійснюється неуповноваженою 
третьою стороною.

5.9 Відшкодування збитків, несправності або зниження робочих показників Друкувального пристрою або витратних матеріалів 
“Лексмарк”, що є результатом неспроможності належним чином підготувати, упакувати та транспортувати Друкувальний пристрій 
або витратні матеріали “Лексмарк” в порядку, рекомендованому компанією “Лексмарк”, коли Друкувальний пристрій або витратні 
матеріали “Лексмарк” повертаються компанії “Лексмарк” для ремонту.

5.10 Недотримання будь-яких критеріїв або технічних вимог щодо продукції, зазначених в документації на продукцію компанії “Лексмарк”.

6. Територија

6.1 Ця Гарантія компанії “Лексмарк” поширюється на Друкувальні пристрої або витратні матеріали “Лексмарк”, придбані та інстальовані 
на території тих країн та/або регіонів в Європі, Африці та на Близькому Сході, які включені до Гарантійного переліку контактних осіб, і 
поставляється дочірнім підприємством компанії “Лексмарк” або її філією чи місцевим представником в кожній країні.

6.2 Терміни та/або послуги гарантії компанії “Лексмарк” можуть бути різними в різних країнах.

6.3 У випадках, коли Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк” були переміщені до іншої країни, на території якої 
Гарантійні послуги доступні для відповідних Друкувального пристрою або витратних матеріалів “Лексмарк”, Кінцевий користувач 
матиме право на ті ж самі Гарантійні послуги, як коли Друкувальний пристрій або витратні матеріали “Лексмарк” купуються на 
території країни, до якої вони були переміщені. ПРОТЕ, ПЕВНІ ОБРАНІ ДРУКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ АБО ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ 
“ЛЕКСМАРК” НЕ ПРОПОНУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ВСІХ КРАЇН. ГАРАНТІЯ КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК” ДЛЯ ТАКИХ ДРУКУВАЛЬНИХ 
ПРИСТРОЇВ АБО ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ “ЛЕКСМАРК” ПРИПИНЯЄТЬСЯ ПІСЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДРУКУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 
АБО ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ІНШОЇ КРАЇНИ, НА ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ КОМПАНІЯ “ЛЕКСМАРК” АБО МІСЦЕВИЙ ПРЕДСТАВНИК 
КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК” ЗАГАЛОМ НЕ ПРОПОНУЄ ГАРАНТІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ САМЕ ТАКОЇ МОДЕЛІ ПРОДУКЦІЇ.
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7. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1 Єдині засоби захисту Кінцевого користувача за цією Гарантією компанії “Лексмарк” у випадку, якщо Друкувальний пристрій або 
витратні матеріали “Лексмарк” мають несправності або втрачають свою функціональність, визначаються Гарантійними послугами, 
що викладені вище. Навіть у випадку порушення цієї Гарантії компанії “Лексмарк” єдина та виключна відповідальність компанії 
“Лексмарк” за фактичні збитки будь-якого характеру обмежується ціною, сплаченою за Друкувальний пристрій або витратні матеріали 
“Лексмарк” або їх ремонт чи заміну. Це обмеження відповідальності за фактичні збитки не поширюється на тілесні ушкодження або 
майнові збитки, за які компанія “Лексмарк” несе юридичну відповідальність.

7.2 Компанія “Лексмарк” надає Гарантію компанії “Лексмарк” тільки у встановленому вище порядку. КОМПАНІЯ “ЛЕКСМАРК” НЕ НЕСЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДРУКУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ АБО ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ЧИ ЗА НАСЛІДКИ ПЕРЕБІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДРУКУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ АБО ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ. В ЖОДНОМУ РАЗІ 
КОМПАНІЯ “ЛЕКСМАРК” НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ АБО ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, 
НАВІТЬ ЯКЩО ВОНА ПОІНФОРМОВАНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВКАЗАНИХ ЗБИТКІВ.

7.3 ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕНУ ГАРАНТІЮ – ВИНЯТКОВИЙ КОМПЛЕКС ГАРАНТОВАНИХ ТЕРМІНІВ. ВСІ ІНШІ ВИЗНАЧЕНІ 
АБО ПОТЕНЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЧИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОТЕНЦІЙНІ ГАРАНТІЇ АБО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО 
ТОВАРНОГО СТАНУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ (ОКРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ІСНУЄ ДОГОВІРНА АБО 
ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОМ ГАРАНТІЯ, НА ЯКУ КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ МОЖЕ МАТИ ПРАВО У ВІДНОСИНАХ З ПРОДАВЦЕМ 
ПРОДУКЦІЇ (КОМПАНІЯ “ЛЕКСМАРК” АБО БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА, В ЯКОЇ КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ, МОЖЛИВО, ПРИДБАВ 
ДРУКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ АБО ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ “ЛЕКСМАРК”) ЗГІДНО ВІДПОВІДНОГО МІСЦЕВОГО ЗАКОНУ). ЖОДНІ 
ГАРАНТІЇ АБО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЧИ ТО ВИЗНАЧЕНІ, ЧИ ТО ПОТЕНЦІЙНІ, НЕ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
ТЕРМІНУ ДІЇ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ КОМПАНІЇ “ЛЕКСМАРК”.

8. Сервісні пропозиції

Кінцевий користувач вправі подовжити дії цієї Гарантії компанії “Лексмарк” у будь-який час протягом терміну її дії, придбавши Сервісні 
пропозиції компанії “Лексмарк”. З додатковою інформацією щодо Сервісних пропозицій компанії “Лексмарк” докладніше можна 
ознайомитися, відвідавши веб-вузол компанії “Лексмарк” за адресою: www.lexmark.com або зв’язавшись з своїм дилером.
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