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Εγγύηση της Κατασκευάστριας Εταιρείας SanDisk για
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
Η SanDisk εγγυάται στον τελικό χρήστη ότι το παρόν προϊόν, εξαιρουμένου του περιεχομένου ή του λογισμικού
που χορηγήθηκε με ή επί του προϊόντος, είναι ελεύθερο πραγματικών ελαττωμάτων κατασκευής, είναι σύμφωνο
προς τις δημοσιευμένες προδιαγραφές προϊόντων της SanDisk και κατάλληλο για κανονική χρήση κατά την
διάρκεια της καθοριζομένης στον πίνακα Περιόδου Εγγυήσεως, που αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς υπό τον
όρο ότι το προϊόν έχει νομίμως τεθεί στην αγορά.
Για να προβάλλετε αξιώσεις από την εγγύηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την SanDisk στα τηλέφωνα που
είναι στον πίνακα ή στη διεύθυνση support@SanDisk.com εντός της Περιόδου Εγγυήσεως παρέχοντας την
απόδειξη αγοράς (αποδεικνύουσα την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς και το όνομα του μεταπωλητή) και το
όνομα, τον τύπο και τον αριθμό του προϊόντος. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν αφού πρωτα αποκτήσετε
αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού και σύμφωνα με κάθε περαιτέρω οδηγίες που αναφέρονται. Για
περαιτέρω οδηγίες βλέπετε εις www.sandisk.com και επιλέξετε «Υποστήριξη» (support).
Η SanDisk μπορεί να επιδιορθώσει το παρόν προϊόν ή να σας προμηθεύσει με ένα ίσης αξίας• εάν δεν μπορέσει
να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν τότε θα επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς. Η SanDisk δεν ευθύνεται
για έμμεση ή παρεπόμενη ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων) ή για ζημία που προκλήθηκε
λόγω μη κατάλληλης χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε μη συμβατή συσκευή και της χρήσης όχι
σύμφωνα με τις οδηγίες), ή λόγω μη κατάλληλης εγκατάστασης, επισκευής από μη επαγγελματία, τροποποίησης
ή ατυχήματος. Το παρόν αποτελεί την πλήρη ευθύνη της SanDisk, η οποία δεν δύναται ποτέ να υπερβεί το
τίμημα που καταβάλατε για το προϊόν πλέον των απαραίτητων εξόδων στα οποία υποβλήθηκατε για την υποβολή
της αξίωσης από την εγγύηση. Τα προϊόντα της SanDisk δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές στις
οποίες από τυχόν βλάβη απειλείται κίνδυνος τραυματισμού ή ζωής, όπως σε συστήματα υποστήριξης ζωής.
Το εθνικό δίκαιο σας δύναται να σας παρέχει άλλα δικαιώματα τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.
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