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SanDisk sniedz šo garantiju pircējam – gala lietotājam (“Jums”) par to, ka šis produkts (“Produkts”), neskaitot kopā ar
Produktu vai komplektā ar to piegādāto saturu un/vai programmatūru būs brīvs no būtiskiem ražošanas defektiem, atbildīs
SanDisk publicētajām produktu specifikācijām un būs piemērots normālai lietošanai saskaņā ar publicētajām instrukcijām
tabulā norādītajā Garantijas Perioda laikā, sākot no pirkuma datuma, ja Produkts ir likumīgi izvietots tirgū. Šī Garantija ir
sniegta tikai Jums, un tā nav nododama citiem.
Šī garantija neattiecas uz Produkta izmantošanu šādiem lietojumiem vai šādās ierīcēs (ko nosaka SanDisk): (i) parasts
nolietojums, (ii) videonovērošanas, apsardzes un novērošanas ierīces, (iii) interneta protokola/tīkla kameras, (iv)
automašīnu ieraksta ierīces /automašīnu videoreģistratori/melnās kastes, (v) displeja ierīces ar video cilpu, (vi) dekoderi,
kas veic pastāvīgu ierakstu, (vii) pastāvīgas datu reģistrācijas ierīces, piemēram, serveri, vai (viii) citi pārmērīgi lietojumi,
kas pārsniedz parasto lietojumu saskaņā ar publicētajām instrukcijām. Informācijas saņemšanai par SanDisk produktiem,
kas paredzēti lietošanai saistībā ar (i) – (vi) apakšpunktos minētajiem lietojumiem un ierīcēm skatīt augstas izturības
produktus mūsu produktu lapā, kas izvietota šeit.
Šī garantija attiecas tikai uz oriģināliem SanDisk® produktiem. Tikai Eiropas Ekonomiskās Zonas patērētājiem: ne
Western Digital Technologies, Inc., ne tās saistītie uzņēmumi (“WDT”) nenodrošina nekādu atbalstu nekādiem produktiem,
izņemot tos, ko ir ievedusi (importējusi) WDT, vai ko ir izvietojusi Eiropas Ekonomiskajā Zonā WDT vai kas izvietoti ar
WDT piekrišanu un kas pārdoti caur tās apstiprinātajiem kanāliem.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jāsazinās ar SanDisk pa tabulā norādīto tālruņa numuru vai
support@SanDisk.com Garantijas perioda laikā un jāiesniedz pirkuma pierādījums (norādot pirkšanas datumu un vietu,
un pārdevēja nosaukumu) un jānorāda produkta nosaukums, veids un numurs. Jūs varat nodot Produktu atpakaļ, iepriekš
saņemot Materiālu atdošanas apstiprinājuma numuru un ievērojot jebkādus sniegtos norādījumus. Sīkāku informāciju
skatīt www.sandisk.com, izvēlēties "support". Šīs Garantijas piemērošanai ir jāatdod Produkts. SanDisk neatbild ne par
kādu Produkta zaudējumu vai bojājumu pārvadāšanas laikā.
SanDisk pēc saviem ieskatiem var: (1) veikt remontu vai (2) apmainīt Produktu pret jaunu, atjaunotu vai remontētu
Produktu ar līdzvērtīgu vai lielāku jaudu, vai pret citu līdzvērtīgu produktu. Šādas apmaiņas gadījumā SanDisk var
apmainīt Produktu pret tādu, kas ir iepriekš lietots, remontēts un pārbaudīts, lai noteiktu atbilstību SanDisk specifikācijām.
SanDisk neatbild par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot datu zaudējumu) vai bojājumiem, ko izraisa
nepareiza lietošana (tai skaitā lietošana nesavietojamā ierīcē vai veidā, vai lietošana neatbilstoši instrukcijām), nepareiza
uzstādīšana, neprofesionāls remonts, modifikācija vai negadījums. Šī garantija pilnā apjomā aptver SanDisk atbildību, kas
nekad nevar pārsniegt cenu, ko Jūs par to samaksājāt, plus jūsu nepieciešamos izdevumus par garantijas prasības
iesniegšanu. SanDisk produktus nedrīkst izmantot tādos lietojumos, kuru atteice var apdraudēt veselību vai dzīvību,
piemēram, dzīvības uzturēšanas sistēmās. SANDISK NORAIDA VISAS KONKRĒTĀS UN DOMĀJAMĀS GARANTIJAS
VISPILNĪGĀKAJĀ AR LIKUMU ATĻAUTAJĀ MĒRĀ. JA SANDISK NEVAR NORAIDĪT DOMĀJAMĀS GARANTIJAS UZ
PIEMĒROJAMĀ LIKUMA PAMATA, TĀDĀ GADĪJUMĀ ŠĀDAS DOMĀJAMĀS GARANTIJAS IESPĒJAMĀ MĒRĀ IR
IEROBEŽOTAS AR KONKRĒTĀS GARANTIJAS PERIODU. JEBKURA APMAINĪTA PRODUKTA GARANTIJAS
TERMIŅŠ IR SĀKOTNĒJĀ PRODUKTA GARANTIJAS PERIODA ATLIKUSĪ DAĻA. DAŽAS VALSTIS (VAI
JURISDIKCIJAS) NEĻAUJ IZLĒGT VAI IEROBEŽOT NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS, TĀPĒC MINĒTĀ
IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOŠANA VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.
Šī ierobežotā garantija piešķir jums noteiktas likumīgas tiesības. Ar valsts, štata un vietējiem likumiem Jums var būt
piešķirtas citas tiesības, ko neietekmē šī garantija.

