Záruka výrobcu SanDisk za kvalitu výrobku
Určené, ale neobmedzujúce sa na slovenských spotrebiteľov
Dátum účinnosti – 15.apríla 2016
Spoločnosť SanDisk poskytuje koncovému užívateľovi („vy“) počas záručnej doby uvedenej v tabuľke, ktorá začína plynúť dňom
zakúpenia tohto výrobku („Výrobok“), za predpokladu riadneho uvedenia Výrobku na trh v súlade s platnými právnymi predpismi,
záruku za to, že tento Výrobok, s výnimkou obsahu a softvéru, ktorý je dodávaný spolu s Výrobkom, nemá žiadne výrobné vady, spĺňa
produktovú špecifikáciu spoločnosti SanDisk zverejnenú pre príslušný Výrobok a že Výrobok je spôsobilý na riadne užívanie v súlade s
príslušnými pokynmi. Táto záruka je poskytovaná iba vašej osobe a nie je prevoditeľná.
Táto záruka sa nevzťahuje na použitie Výrobku nasledujúcim spôsobom prípadne v spojení s nasledujúcimi zariadeniami (určenými
spoločnosťou SanDisk): (i) bežné opotrebenie, (ii) použitie za účelom video monitoringu, v bezpečnostných a monitorovacích
zariadeniach, (iii) použitie v IP/sieťovej kamere, (iv) použitie v nahrávacími zariadeniami v aute/palubných kamerách, (v) použitie
v zobrazovacích zariadeniach s video slučkou, (vi) použitie v set top box zariadeniach určených na nepretržité zaznamenávanie obrazu,
(vii) použitie v zariadeniach určených na nepretržité zaznamenávanie dát ako napr. servery, alebo (viii) iné neprimerané použitie nad
rámec bežného používania uvedeného v príslušných pokynoch. Informácie o výrobkoch spoločnosti SanDisk, ktoré sú určené na
použitie spôsobom a v spojení so zariadeniami uvedenými v bodoch (i) až (vi) vyššie sú dostupné na produktovej stránke našej
spoločnosti v sekcii extrémne odolných produktov tu.
Táto záruka sa vzťahuje výlučne na originálne výrobky SanDisk©. Určené iba pre zákazníkov Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHS): spoločnosť Western Digital Technologies, Inc., ani jej dcérske spoločnosti („WDT“) neposkytujú podporu pre žiadne výrobky,
ktoré WDT priamo alebo nepriamo (s jej súhlasom) nedoviezla, prípadne neuviedla na trh v rámci EHS a ktoré nie sú predávané
autorizovanými predajcami.
V prípade, že si želáte uplatniť nárok zo záruky, kontaktujte počas záručnej doby spoločnosť SanDisk na telefónnom čísle uvedenom v
tabuľke alebo sa obráťte mailom na support@SanDisk.com a predložte príslušný doklad o kúpe (ktorý uvádza dátum, miesto a meno
predajcu, u ktorého ste Výrobok zakúpili) a uveďte názov, typ a modelové číslo Výrobku. Výrobok môžete vrátiť potom, ako Vám bolo
pridelené reklamačné číslo (Return Material Authorization number), pričom ste povinný postupovať v súlade s uvedenými pokynmi.
Ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.sandisk.comv sekcii „Podpora“. Uplatnenie tejto záruky je podmienené vrátením
Výrobku. Spoločnosť SanDisk nezodpovedá za stratu alebo poškodenie Výrobku počas prepravy.
Spoločnosť SanDisk môže podľa vlastného uváženia Výrobok: (1) opraviť alebo (2) poskytnúť náhradu vo forme nového, opraveného
alebo repasovaného Výrobku s rovnakou alebo väčšou kapacitou alebo môže poskytnúť iný ekvivalentný výrobok. V prípade
poskytnutia náhrady môže SanDisk poskytnúť výrobok, ktorý už bol použitý, opravený a odskúšaný a spĺňa špecifikácie výrobcu
SanDisk.
Spoločnosť SanDisk nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné škody (vrátane straty údajov) ani za škodu vzniknutú v dôsledku
nevhodného používania (vrátane používania v spojení s nekompatibilným zariadením alebo spôsobom a na účely iné ako tie, ktoré sú
stanovené v pokynoch) alebo nesprávnej inštalácie, neodbornej opravy, úpravy alebo následkom nehody. Spoločnosť SanDisk neručí
za žiadne škody mimo tejto záruky a výška jej zodpovednosť nepresiahne nadobúdaciu cenu, ktorú ste za Výrobku zaplatili spolu
s nákladmi, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením záruky. Výrobky spoločnosti SanDisk nesmú byť používané s aplikáciami,
ktorých zlyhanie môže spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života, ako napríklad zariadenia na záchranu života. V ROZSAHU
POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ SANDISK NEPOSKYTUJE ŽIADNU VÝSLOVNÚ ANI PREDPOKLADANÚ ZÁRUKU.
V PRÍPADE, ŽE ZÁKON NEUMOŽŇUJE SPOLOČNOSTI SANDISK VZDAŤ SA POSKYTNUTIA PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY,
OBMEDZUJE SA TÁTO V NAJŠIRŠOM MOŽNOM ROZSAHU NA TRVANIE VÝSLOVNEJ ZÁRUKY. ZÁRUČNÁ DOBA PLATNÁ PRE
NÁHRADU POSKYTNUTÚ ZA REKLAMOVANÝ VÝROBOK JE V TRVANÍ ZOSTATKU ZÁRUČNEJ DOBY PÔVODNÉHO VÝROBKU.
NIEKTORÉ ŠTÁTY (PRÍPADNE KRAJINY) NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE PRÍPADNE OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA
NEPRIAMU ALEBO NÁSLEDNÚ ŠKODU A V TAKOM PRÍPADE SA VYŠŠIE UVEDENÁ VÝLUKA ANI OBMEDZENIE
NEUPLATŇUJE.
Z tejto obmedzenej záruky vám vyplývajú isté práva a nároky. V zmysle národnej legislatívy prípadne miestnych právnych predpisov
vám môžu vyplývať ďalšie práva, ktoré nie sú touto zárukou dotknuté.

