SanDisk proizvajalčeva garancija za potrošniško blago
Namenjeno potrošnikom v Sloveniji, vendar ne nujno omejeno samo nanje
Velja od – 15. april 2016
SanDisk jamči končnim kupcem (»Vi«), da je ta izdelek (“Izdelek”), razen vsebine in programske opreme, ki je
dobavljena z Izdelkom ali na Izdelku, brez stvarnih napak v proizvodnji, da ustreza objavljenim SanDisk
specifikacijam za izdelke ter da je primeren za normalno uporabo skladno z objavljenimi navodili v Garancijskem
Obdobju opredeljenem v tabeli, ki se začne z dnem nakupa, pod pogojem, da je Izdelek zakonito v prodaji na
trgu. Ta garancija je zagotovljena zgolj Vam in ni prenosljiva.
Ta garancija ne pokriva uporabe Izdelka v zvezi z naslednjimi uporabami ali napravami (kot so določene s strani
SanDisk): (i) normalna obraba, (ii) naprave za video nadzor, varnostne in nadzorne naprave, (iii) internet
protokol/mrežne kamere, (iv) snemalne naprave za uporabo v avtu/kamere na nadzornih ploščah/črne skrinjice,
(v) prikazovalniki, ki ustvarjajo video zanke, (vi) STB naprave za neprekinjeno snemanje, (vii) naprave za
neprekinjeno nalaganje podatkov kot so serverji, ali (viii) druge prekomerne uporabe, ki presegajo normalno
uporabo v skladu z objavljenimi navodili. Za informacije o SanDisk izdelkih namenjenih za uporabo v zvezi z
uporabami in napravami iz točk (i) – (vi) zgoraj, prosimo obiščite našo spletno stran z izdelki za visoko
vzdržljivostne izdelke, ki se nahaja tukaj.
Ta garancija pokriva samo originalne SanDisk izdelke. Samo za potrošnike iz Evrope, Srednjega vzhoda in Afrike:
Ne Western Digital Technologies, Inc., ne njegove povezane družbe (»WDT«) ne bodo omogočali podpore
nobenemu izdelku, ki ga ni uvozil WDT ali ki ni bil dan na trg Evropskega gospodarskega prostora s strani WDTja ali z njegovim soglasjem in ki ni bil prodan s strani njegovih pooblaščenih zastopnikov.
Za uveljavljanje garancijskega zahtevka prosimo stopite v stik s SanDiskom po telefonu na številko v tabeli ali po
elektronski pošti na support@SanDisk.com v Garancijskem Obdobju, pri čemer bo potrebno zagotoviti dokazilo o
nakupu (ki izkazuje datum in mesto nakupa ter ime prodajalca), kot tudi naziv izdelka, tip in serijsko številko.
Izdelek lahko vrnete šele po tem, ko dobite številko Dovoljenja za Vračilo Izdelka, in po upoštevanju drugih
navedenih navodil. Za dodatne informacije obiščite www.sandisk.com in izberite »podpora«. Ta garancija je
pogojena z vračilom Izdelka. SanDisk ni odgovoren za Izdelek, ki je izgubljen ali poškodovan tekom dostave.
SanDisk lahko, po lastni izbiri: (1) popravi ali zamenja Izdelek z novim Izdelkom iste ali večje zmogljivosti, ali z
drugim enakovrednim izdelkom; ali (2) povrne tržno vrednost Izdelka veljavno v trenutku, ko je garancijski
zahtevek podan SanDisku, če ne more popraviti ali zamenjati Izdelka.
SanDisk ne bo odgovoren za posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo podatkov), ali za škodo, ki jo
povzroči nepravilna uporaba (vključno z uporabo na nezdružljivih napravah ali na način in zaradi uporabe, ki ni v
skladu z navodili), ali nepravilna namestitev, neprofesionalno popravilo, sprememba ali nesreča. Ta garancija
predstavlja celotno odgovornost SanDiska, ki v nobenem primeru ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali, ter
nujno potrebnih stroškov za podajanje garancijskega zahtevka. SanDisk izdelki ne smejo biti uporabljeni za
aplikativno opremo, katerih okvara bi lahko povzročila poškodbo ali ogrozila življenje, kot so sistemi za ohranjanje
pri življenju. SANDISK V NAJVEČJI ZAKONSKO DOPUSTNI MERI ZAVRAČA VSAKRŠNO IZRECNO DANO
ALI IMPLICITNO GARANCIJO. V PRIMERU DA, SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, SANDISK NE MORE
ZAVREČI IMPLICITNE GARANCIJE, POTEM JE TAKŠNA IMPLICITNA GARANCIJA, V DOPUSTNEM
OBSEGU, OMEJENA NA TRAJANJE IZRECNE GARANCIJE. TRAJANJE GARANCIJE ZA KATERIKOLI
ZAMENJANI IZDELEK USTREZA PREOSTALEMU OBDOBJU GARANCIJSKEGA OBDOBJA DO POLNEGA
TRAJANJA GARANCIJSKEGA OBDOBJA ORIGINALNEGA IZDELKA. DOLOČENE DRŽAVE (ALI
JURISDIKCIJE) NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE,
TAKO DA ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
Ta omejena garancija vam daje posebne pravice. Nacionalni, državni ali lokalni predpisi vam lahko priznavajo
druge pravice, na katere ta garancija ne vpliva.

