SanDisk’i Tootjagarantii tarbekaupadele
Garantii on suunatud Eesti tarbijatele, ent mitte ainult
Jõustumise kuupäev – 15. aprill 2016
SanDisk garanteerib lõpptarbijast ostjale („Teie“), et käesoleval tootel („Toode“), välja arvatud Tootel või Tootega koos üle antud sisu
ja/või tarkvara, puuduvad olulised materjali- ja tootmisvead, Toode vastab SanDisk’i poolt avaldatud spetsifikatsioonile ning sobib
tabelis näidatud soetamise kuupäeval algava Garantiiperioodi vältel tavapäraseks kasutamiseks vastavalt avaldatud juhistele,
tingimusel, et Toode on müügil seaduslikult. Käesolev garantii kehtib üksnes Teile ega ole üleantav.
Garantii ei kehti Toote kasutamisele allpool kirjeldatud eesmärkidel või koos järgmiste seadmetega (vastavalt SanDisk’i määratlusele):
(i) tavapärane kulumine, (ii) videoseire-, turva- ja jälgimisseadmed, (iii) IP-/võrgukaamerad, (iv) auto salvestusseadmed/
pardakaamerad/ pardaregistraatori kaamerad, (v) video silmusesituseks kasutatavad kuvamisseadmed, (vi) katkematu salvestamise
funktsiooniga teleriboksid, (vii) katkematult toimivad andmete kogumise seadmed nagu serverid või (viii) muu liigmäärane kasutamine,
mis ületab avaldatud juhendis kirjeldatud tavapärast kasutamist. Kui soovite saada teavet selliste SanDisk’i toodete kohta, mis on
mõeldud kasutamiseks punktides (i)–(vi) kirjeldatud viisil, palume külastada meie suure jõudlusega toodete lehekülge, mis asub siin.
Käesolev garantii hõlmab üksnes algupäraseid SanDisk`i tooteid. Üksnes Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepinguosalisriigi tarbijad:
Western Digital Technologies, Inc. ega sellega seotud ettevõtjad (“WDT”) ei paku tootetuge ühelegi tootele, mis ei ole imporditud
Euroopa Majanduspiirkonda või toodud seal turule WDT enese poolt või WDT nõusolekul, ning mis pole müüdud tema poolt volitatud
kanalite kaudu.
Garantiinõude esitamiseks palume võtta Garantiiperioodi jooksul ühendust SanDisk’iga tabelis toodud telefoninumbril või pöörduda
aadressil support@SanDisk.com, ning edastada ostu tõendav dokument (millel on näha ostu kuupäev ja koht ning edasimüüja
andmed) ning toote nimetus, tüüp ja number. Toote võib pärast seda, kui olete kõigepealt saanud Tagastatava materjali
identifitseerimisnumbri ja järgite seejuures kõiki muid antud juhiseid. Lisateabe leidmiseks palume minna veebilehele www.sandisk.com
ja valida „Support“ (tugi). Garantii kehtib tingimusel, et Toode tagastatakse. SanDisk ei vastuta transpordi käigus kaduma läinud või
vigastatud Toote eest.
SanDisk võib oma äranägemisel kas: (1) Toote remontida või (2) asendada Toode uuega, remonditud või taastatud Tootega, mille
parameetrid on esialgse Toote parameetritega võrdsed või paremad, või muu sarnase tootega. Asendamise korral võib SanDisk
asendada Toote kasutatud, remonditud ja testitud tootega, mis vastab SanDisk’i spetsifikatsioonidele.
SanDisk ei vastuta otsese ega kaudse või Tootest tingitud kahju (sh andmete kaotsimineku) eest ega kahju eest, mille põhjuseks on
Toote ebakohane kasutamine (sh kasutamine koos selleks sobimatu seadmega või sobimatul viisil ning muul viisil kasutusjuhendi
juhiseid eirates) või ebaõige paigaldus, ebaprofessionaalne remont, modifitseerimine või õnnetus. Käesolevad tingimused kajastavad
kogu SanDisk’i vastutust, mis ei ole mingil juhul suurem kui Teie poolt tasutud hind, millele lisanduvad garantiinõude esitamiseks
vajalikud kulud. SanDisk’i tooteid ei ole lubatud kasutada rakendustes, kus rike võib põhjustada vigastusi või ohtu elule, nagu näiteks
elutagamissüsteemides. SANDISK ÜTLEB LAHTI KÕIGIST SELGELT VÄLJENDATUD VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST
SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES. KUI SANDISK’IL POLE KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL VÕIMALIK
ÖELDA LAHTI KAUDSETEST GARANTIIDEST, ON KAUDSETE GARANTIIDE KEHTIVUSAEG PIIRATUD SELGESÕNALISELT
VÄLJENDATUD GARANTII KEHTIVUSE PERIOODIGA. MIS TAHES ASENDUSTOOTELE KEHTIVA GARANTII KESTUSEKS ON
ALGSELE TOOTELE ANTUD GARANTIIPERIOODI JÄRELEJÄÄNUD OSA. MÕNED RIIGID (VÕI JURISDIKTSIOONID) EI
VÕIMALDA VÄLISTADA VÕI PIIRATA KAUDSEID VÕI KAASNEVAID KAHJUSID, SEEPÄRAST EI PRUUGI EESPOOL ESITATUD
VÄLISTUS VÕI PIIRANG TEIE PUHUL KEHTIDA.
Käesolev piiratud garantii annab Teile konkreetsed seaduslikud õigused. Teil võivad siseriiklike ja kohalike õigusaktide alusel olla ka
muud õigused, mida käesolev garantiikiri ei mõjuta.

