Produsele achiziionate înainte de 15 aprilie 2016

Garanţia producătorului SanDisk (Europa, Orientul Mijlociu
& Africa (EMEA))
SanDisk garantează consumatorului final că acest produs, excluzând conţinutul şi sau software-ul furnizat cu sau pe
produs, nu va avea defecte materiale de fabricaţie, va fi conform cu specificaţiile produsului SanDisk publicate şi va fi apt
pentru o utilizare normală pe durata Perioadei de Garanţie precizată în tabel începând cu data cumpărării cu condiţia ca
produsul să fie pus pe piaţă în mod legal.
Pentru a face o plângere privind garanţia vă rugăm să contactaţi SanDisk la numărul de telefon din tabel sau la
support@SanDisk.com pe durata Perioadei de Garanţie şi să furnizaţi dovada cumpărării (arătând data şi locul de
cumpărare şi numele vânzătorului) şi numele, tipul şi numărul produsului. Puteţi să returnaţi produsul după ce aţi obţinut
mai înainte un număr de Autorizaţie de Returnare Material şi urmând orice alte linii directoare listate. Pentru mai multe
informaţii accesaţi www.sandisk.com şi selectaţi “suport”.
SanDisk poate să repare acest produs sau să vă furnizeze un produs echivalent; şi în cazul în care nu este posibil să
repare sau să înlocuiască produsul, vă va restitui preţul plătit la cumpărare. SanDisk nu va fi responsabil pentru
prejudicii indirecte sau incidente (incluzând pierdere de date), sau pentru prejudicii cauzate de folosirea
necorespunzătoare (incluzând folosirea într-un dispozitiv incompatibil şi folosirea neconformă cu instrucţiunile), sau de
instalare necorespunzătoare, reparaţii neprofesionale, modificare sau accident. Aceasta reprezintă întreaga răspundere
a SanDisk care nu va depăşi niciodată preţul plătit de către dumneavoastră pentru produs, plus costurile necesare făcute
de către dumneavoastră pentru plângerea privind garanţia. Produsele SanDisk nu trebuie să fie folosite în aplicaţii în
care funcţionarea necorespunzătoare ar putea să pună în pericol sănătatea sau viaţa, cum ar fi sistemele de menţinere a
funcţiilor vitale.
Legile naţionale vă pot acorda alte drepturi care nu sunt afectate de prezenta garanţie.
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