ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ "ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ"
أﻋﺪ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة دون أن ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻘﻂ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻀﻤﺎن  2016أبريل 5
ﺗُﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ" ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ )"أﻧﺖ" أو "ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ"( ،ﻟﺒﯿﺎن أن ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ )"اﻟﻤﻨﺘﺞ"( ھﻮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺤﺘﻮى و/أو
اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﮫ أو ﻓﯿﮫ ،ﺳﯿﻜﻮن ﺧﺎﻟﯿﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ وأﻧﮫ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ،وأﻧﮫ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﺮاء ،ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﯾُﻘﺪم ﺧﺼﯿﺼﺎ ً ﻟﻚ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ.
ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﺪده ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ( (1) :اﻟﺘﻠﻒ واﻟﺒﻠﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي أو )  (2أﺟﮭﺰة
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﯿﺪﯾﻮ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ وأﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو )  (3ﻛﺎﻣﯿﺮات ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل/ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو )  (4أﺟﮭﺰة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ/ﻛﺎﻣﯿﺮات ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎدة/ﻛﺎﻣﯿﺮات اﻟﺼﻨﺪوق
اﻷﺳﻮد أو ) (5أﺟﮭﺰة اﻟﻌﺮض ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ أو ) (6أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ أو ) (7أﺟﮭﺰة ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻛﺨﻮادم
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻼً أو ) (8أي اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻔﺮطﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﯿﺎدي وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﻤﻨﺸﻮرة .وﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ اﻟﻤﺮاد
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻸﻏﺮاض واﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ) (1إﻟﻰ ) (6أﻋﻼه ،ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ھﻨﺎ.
فقط ،الأوروبية الاقتصادية المنطقة في للمستهلكين وبالنسبة .فقط الأصلية ®سانديسك منتجات الضمان هذا يغطي
لأي دعم أي بتقديم )"ديجيتال ويسترن"( التابعة شركاتها من أي ولا إنك تكنولوجيز ديجيتال ويسترن شركة تقوم لن
وطرحها استيرادها يتم لم أو الأوروبية الاقتصادية المنطقة سوق في طرحها أو باستيرادها ديجيتال ويسترن تقم لم منتجات
.ديجيتال ويسترن بشركة الخاصة المعتمدة المنافذ خلال من بيعها يتم ولم منها بتصريح السوق ذلك في
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ،ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 support@SanDisk.comﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻀﻤﺎن وإﺑﺮاز دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء )إظﮭﺎر ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﺸﺮاء واﺳﻢ اﻟﺒﺎﺋﻊ( واﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻧﻮﻋﮫ ورﻗﻤﮫ .وﯾﻤﻜﻨﻚ إﻋﺎدة
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﻨﺘﺞ واﺗﺒﺎع أي إرﺷﺎدات ﻣﺪرﺟﺔ أﺧﺮى .وﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة  www.sandisk.comواﻟﻨﻘﺮ
ﻋﻠﻰ "اﻟﺪﻋﻢ ."support /وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺘﺞ ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪان أو ﺗﻠﻒ أي ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ،وﻓﻖ ﺧﯿﺎرھﺎ اﻟﺨﺎص ،اﻟﻘﯿﺎم إﻣﺎ )  (1ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺂﺧﺮ ﺟﺪﯾﺪ أو ﺑﻤﻨﺘﺞ ﺗﻢ ﺗﺮﻣﯿﻤﮫ أو ﺗﺠﺪﯾﺪه أو )  (2إرﺟﺎع اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻮﻗﺖ اﺳﺘﻼم ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ إﺻﻼح اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺒﺪال
اﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺂﺧﺮ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ وإﺻﻼﺣﮫ واﺧﺘﺒﺎره ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﮫ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ.
ﻻ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺗﺒﻌﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪان اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت( أو ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام
ﺟﮭﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أو ﻟﻐﺮض ﺑﺨﻼف اﻹرﺷﺎدات( أو ﻋﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺧﺎطﺊ أو إﺻﻼح اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺺ أو أي ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻟﮫ أو ﺣﺎدث ﯾﺼﯿﺒﮫ .وﯾُﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﺄي ﺣﺎل اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﺪدﺗﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﮭﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن .وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻗﺪ ﯾﺆدي أي ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺔ أو وﻓﺎة ،ﻛﺄﻧﻈﻤﺔ دﻋﻢ
اﻟﺤﯿﺎة .وﺗﺒﺮئ ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ ذﻣﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﯾﺠﯿﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮن .وإذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻧﺪﯾﺴﻚ إﺑﺮاء ذﻣﺘﮭﺎ ﻣﻦ أي ﻛﻔﺎﻻت ﺿﻤﻨﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ ،ﻓﻌﻨﺪھﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮة ،إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ .وﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﺿﻤﺎن أي ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺪﯾﻞ ھﻲ
اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺘﺠﻚ اﻷﺻﻠﻲ .وﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول )أو ﻣﻨﺎطﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أو ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻷﺿﺮار اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ أو اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ
ﻓﺈن اﺳﺘﺜﻨﺎء أو ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻦ أﻋﻼه ﻗﺪ ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻚ.
إن ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﯾﻤﻨﺤﻚ ﺣﻘﻮﻗﺎ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻨﺤﻚ ﺣﻘﻮﻗﺎ ً أﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﻀﻤﺎن.

