SanDiskin valmistajan takuu kuluttajatuotteille
Tarkoitettu ensisijaisesti mutta ei yksinomaan Suomessa oleville kuluttajille
Voimaantulopäivä – 15 huhtikuu 2016
SanDisk antaa loppukäyttäjälle (”Sinä”) takuun, että tämä tuote (”Tuote”), lukuun ottamatta Tuotteen kanssa toimitettua tai siinä olevaa
sisältöä ja/tai ohjelmistoa, on vapaa valmistuksessa mahdollisesti syntyvistä olennaisista virheistä, on SanDiskin julkaisemien
tuotemäärittelyjen mukainen ja soveltuu julkaistujen ohjeiden mukaiseen tavanomaiseen käyttöön taulukossa määriteltynä Takuuaikana,
joka alkaa ostopäivänä edellyttäen, että Tuote on saatettu markkinoille laillisesti. Annettu takuu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää
toiselle.
Tämä takuu ei kata seuraavia asioita tai Tuotteen käyttöä seuraavissa tapauksissa, tarkoituksissa tai laitteissa (SanDiskin
määrittelemällä tavalla): (i) tavanomainen kuluminen; (ii) videovalvonta, turvatoimet ja valvontalaitteet, (iii) Internet Protocol-/
verkkokamerat, (iv) auton sisätiloihin asennettavat tallennuslaitteet/ kojelautakamerat/ black box -kamerat (mm. liikennekamerat), (v)
näyttölaitteet, jotka uudelleentoistavat videota, (vi) yhtäjaksoisesti tallentavat multimediasoittimet, (vii) yhtäjaksoisesti tallentavat
tietojenkeruulaitteet, kuten palvelimet, tai (viii) muu ylenmääräinen käyttö, joka ylittää tavanomaisen, julkaistujen ohjeiden mukaisen
käytön. Lisätietoja pitkäkestoiseen käyttöön tarkoitetuista SanDisk-tuotteista, jotka on tarkoitettu kohtien (i) - (vi) mukaisiin tarkoituksiin
ja laitteisiin, saat pitkäkestoiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita koskevalta sivulta täältä.
Tämä takuu koskee vain alkuperäisiä SanDisk®-tuotteita. Vain Euroopan talousalueella (ETA) oleville kuluttajille: Western Digital
Technologies, Inc. tai sen tytäryhtiöt (”WDT”) eivät tarjoa mitään tukea millekään tuotteille, joita WDT ei ole maahantuonut tai saattanut
markkinoille Euroopan talousalueella tai joita ei ole saatettu markkinoille Euroopan talousalueella WDT:n luvalla ja joita ei ole myyty sen
valtuutettujen kanavien kautta.
Takuuvaatimukset tehdään ottamalla SanDiskiin yhteyttä puhelimitse taulukossa olevaan numeroon tai sähköpostiosoitteeseen
support@SanDisk.com Takuuaikana ja esittämällä ostotosite (josta ilmenee ostoaika ja -paikka sekä jälleenmyyjän nimi) sekä tuotteen
nimi, tyyppi ja numero. Voit palauttaa Tuotteen hankkimalla ensin palautusnumeron (RMA-numero) ja noudatettuasi mahdollisia muita
mainittuja ohjeita. Lisätietoja saat englanniksi osoitteesta www.sandisk.com kohdasta ”support”. Tämä takuu edellyttää Tuotteen
palauttamista. SanDisk ei ole vastuussa kuljetuksen aikana kadonneista tai vahingoittuneista Tuotteista.
SanDisk voi harkintansa mukaan joko (1) korjata tai (2) korvata Tuotteen uudella, kunnostetulla tai uudistetulla Tuotteella, jossa on
vastaava tai suurempi kapasiteetti, tai muulla vastaavalla tuotteella. Jos tuote korvataan toisella, SanDisk voi korvata Tuotteen
tuotteella, jota on aiemmin käytetty, joka on korjattu ja jonka on testattu vastaavan SanDiskin vaatimuksia.
SanDisk ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien tietojen menetyksestä) tai vahingoista, jotka
johtuvat Tuotteen virheellisestä käytöstä (mukaan lukien käytöstä yhteensopimattomassa laitteessa tai yhteensopimattomalla tavalla ja
muutoin ohjeiden vastaisesta käytöstä) tai virheellisestä asennuksesta, epäammattimaisesta korjaamisesta, muutoksesta tai
tapaturmasta. Tämä muodostaa SanDiskin koko vastuun, joka ei milloinkaan ylitä Tuotteesta maksettua hintaa lisättynä
takuuvaatimuksen tekemisestä aiheutuneilla välttämättömillä ja tarpeellisilla kuluillasi. SanDisk -tuotteita ei saa käyttää sellaisiin
tarkoituksiin, joissa toimintahäiriö saattaisi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaarantaa hengen, kuten esimerkiksi elämää ylläpitävissä
laitteistoissa. SANDISK SULKEE TAKUUN ULKOPUOLELLE KAIKKI NIMENOMAISET, EPÄSUORAT JA KONKLUDENTTISET
TAKUUT LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. MIKÄLI SANDISK EI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN VOI SULKEA EPÄSUORIA JA
KONKLUDENTTISIA TAKUITA TAKUUN ULKOPUOLELLE, TÄLLAISET TAKUUT RAJOITETAAN SALLITUSSA LAAJUUDESSA
NIMENOMAISTEN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAAN. MAHDOLLISEN VAIHDETUN TUOTTEEN TAKUU ON VOIMASSA
ALKUPERÄISEN TUOTTEEN TAKUUAJAN LOPPUUN. OHEIS- TAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA KOSKEVAN
VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDEN POISSULKEMINEN TAI RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA KAIKISSA MAISSA (TAI
KAIKILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA), JOTEN YLLÄMAINITTU VASTUUN POISSULKEMINEN TAI RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ
KOSKE SINUA.
Tämä rajoitettu takuu takaa Sinulle tietyt lailliset oikeudet. Kansallinen ja paikallinen lainsäädäntö voi taata sinulle myös muita oikeuksia,
joihin tällä takuulla ei ole vaikutusta.

