SanDisk - tillverkarens garanti för konsumentprodukter
Avsedd för, men inte nödvändigtvis begränsad till, konsumenter i Sverige och Finland
Datum för ikraftträdande – April 15, 2016
SanDisk garanterar slutanvändaren (”Er/Ni”) att denna produkt (”Produkten”), med undantag för innehåll och/eller mjukvara som
tillhandahållits tillsammans med eller på Produkten, är fri från väsentliga tillverkningsfel, att den är i överensstämmelse med SanDisks
utgivna produktspecifikationer och kan användas för normalt bruk i enlighet med angivna instruktioner under Garantiperioden som
anges närmare i tabellen och som börjar på dagen för köpet förutsatt att Produkten lagligen har placerats på marknaden. Denna garanti
gäller endast Er och får inte överlåtas.
Denna garanti täcker inte användning av Produkten i samband med följande användningsområden eller enheter (som bestämts av
SanDisk): (i) normalt slitage, (ii) videoövervaknings-, säkerhets- och övervakningsutrustning, (iii) Internet-/nätverkskameror, (iv)
inspelningsutrustning monterad i en bil/ bilkameror/”black box-kameror”, (v) bildskärmsenheter som visar en videoslinga, (vi)
kontinuerlig inspelning på s.k. set-top-box-enheter, (vii) enheter med kontinuerlig dataloggning såsom servrar, eller (viii) andra
överdrivna användningsområden som överstiger normal användning i enlighet med angivna instruktioner. För information om SanDisks
produkter som är avsedda för användning i de situationer som beskrivs i punkterna (i)-(vi) ovan, besök produktsidan för produkter med
särskilt hög uthållighet här.
Denna garanti täcker endast äkta SanDisk® originalprodukter. Endast tillämpligt för konsumenter i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES): Varken Western Digital Technologies, Inc. eller dess samarbetspartners (”WDT”) kommer att ge support för
produkter som inte har importerats eller släppts ut på marknaden inom EES av WDT eller med WDT:s samtycke och som säljs via dess
auktoriserade försäljningskanaler.
För att framställa ett garantikrav, vänligen kontakta SanDisk på i tabellen angivet telefonnummer eller via support@SanDisk.com inom
Garantiperioden, och tillhandahåll bevis för köpet (som utvisar datum och plats för köpet samt namn på återförsäljaren) samt
produktnamn, typ och nummer. Ni kan returnera Produkten efter att först ha erhållit ett Returmaterial Auktorisationsnummer och i
enlighet med eventuella övriga instruktioner. För ytterligare information se www.sandisk.com och välj ”support”. Denna garanti gäller
endast under förutsättning att Produkten returneras.
SanDisk kan inte hållas ansvarigt om någon Produkt försvinner eller skadas under transport. SanDisk kan besluta om att antingen: (1)
reparera eller (2) ersätta Produkten med en ny, reparerad eller renoverad produkt av samma eller högre kapacitet, eller annan
motsvarande produkt. När det gäller ersättningsprodukter, kan SanDisk byta ut produkten mot en som tidigare använts, reparerats och
testats för att uppfylla SanDisks krav.
SanDisk ansvarar inte för indirekt skada (inklusive förlust av data), eller för skada orsakad av felaktig användning (inklusive användning
i icke-kompatibla anordningar eller sätt eller för annan användning i strid med instruktionerna), eller felaktig installation, icke
yrkesmässiga reparationer, modifikationer eller olyckshändelser. Detta utgör SanDisks uttömmande ansvar, vilket aldrig skall överstiga
det pris Ni betalat för den plus de nödvändiga kostnader Ni haft i anledning av garantikravet. SanDisks produkter skall inte användas i
situationer och applikationer där brister eller fel skulle kunna medföra risk för liv eller hälsa, t.ex. i livsuppehållande system. SANDISK
FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR OCH ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER.
OM SANDISK INTE KAN FRÅNSÄGA SIG ANSVAR FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ENLIGT GÄLLANDE LAG,
BEGRÄNSAS SÅDANA GARANTIER SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT TILL VARAKTIGHETEN HOS DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN.
GARANTINS VARAKTIGHET PÅ EVENTUELLA ERSÄTTNINGSPRODUKTER KOMMER ATT BEGRÄNSAS TILL ATT MOTSVARA
DEN DEL AV GARANTIPERIODEN SOM ÅTERSTÅR HOS ER URSPRUNGLIGA PRODUKT. VISSA STATER (ELLER
JURISDIKTIONER) TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER
BEGRÄNSNING GÄLLER KANSKE INTE ER.
Denna begränsade garanti ger Er särskilda juridiska rättigheter. Nationell lagstiftning kan ge Er andra rättigheter som inte påverkas av
denna garanti.

