
Гаранция на производителя SanDisk за потребителски стоки 

Приложима за потребители в България, но без да се ограничава до тях 

Дата на влизане в сила – 15 апр 2016 

SanDisk предоставя настоящата гаранция на крайния потребител-купувач ("Вие"), като гарантира, че този продукт 
("Продуктът"), с изключение на съдържанието и/или софтуера, доставени с или върху продукта, няма недостатъци в 
производствено отношение, съответства на публикуваните от SanDisk продуктови спецификации и е годен за обичайна 
употреба съгласно публикуваните инструкции през посочения в таблицата Гаранционен срок, започващ от датата на 
закупуване на продукта, при условие че същият е бил пуснат на пазара при спазване на законовите изисквания. Тази гаранция 
е предназначена само за Вас и е непрехвърлима. 

Тази гаранция не покрива използването на Продукта във връзка със следните приложения или устройства (както е определено 
от SanDisk): (i) нормално износване, (ii) видеонаблюдение, охрана, и устройства за наблюдение, (iii) интернет 
протокол/мрежови камери, (iv) записващи устройства в автомобили/камери за табло/ камери за черни кутии, (v) дисплей 
устройства за циклично възпроизвеждане на видеозаписи, (vi) set-top box устройства за непрекъснато записване, (vii) 
устройства за непрекъснато регистриране на данни, например като сървъри, или (viii) друго прекомерно използване, което 
надвишава обичайното използване съгласно публикуваните инструкции. За информация относно продуктите на SanDisk, които 
са предназначени за използване във връзка с изброените по-горе в т. (i) –(vi) приложения и устройства, моля посетете нашата 
уеб-страница за продукти с висока издръжливост, която е достъпна тук. 

Тази гаранция покрива само оригиналните SanDisk продукти. Само за потребители в Европейското икономическо пространство 
(ЕИП): нито Western Digital Technologies, Inc., нито неговите филиали (WDT) ще предоставят каквато и да е поддръжка за 
каквито и да е продукти, които не са внесени или пуснати на пазара в ЕИП от WDT или със съгласието на WDT и продадени 
чрез неговите оторизирани мрежи. 

За да направите рекламация, моля, свържете се с SanDisk чрез посочения в таблицата телефонен номер или на e-mail адрес: 
support@SanDisk.com в рамките на Гаранционния срок, като представите доказателство за покупката (указващо датата и 
мястото на продажба, и името на търговеца) и посочите наименованието, вида и номера на продукта. Вие можете да върнете 
продукта, след като първо сте получили номер на разрешението за връщане на материала (Return Material Authorization - RMA) 
и като следвате всички други изброени указания. За повече информация вижте на www.sandisk.com, като изберете 
“поддръжка”. Настоящата гаранция е обусловена от връщането на Продукта. SanDisk не носи отговорност, ако Продуктът се 
загуби или се повреди при превоза. 

SanDisk може, по по свой избор, да избере (1) да ремонтира или да замени Продукта с нов, ремонтиран или ремаркетиран 
Продукт със същия или по-голям капацитет, или друг еквивалентен продукт, или (2) да Ви върне текущата пазарна стойност на 
закупения продукт към датата на предявяване на гаранционната рекламация на SanDisk в случай че SanDisk не може да 
поправи или замени Продукта. В случай на замяна, SanDisk може да замени Продукта с вече използван, ремонтиран и тестван 
продукт, който съответства със спецификациите на SanDisk. 

SanDisk не носи отговорност за непреки или косвени вреди (включително загуба на данни), или за вреди, причинени от 
неправилна употреба (включително употреба с несъвместимо устройство или непрепоръчителен начин и всяка друга употреба 
в несъответствие с инструкциите), или поради неправилна инсталация, непрофесионална поправка, изменение или инцидент. 
Това съставлява цялата отговорност на SanDisk, която няма да надвишава заплатената от Вас цена за продукта и 
необходимите разходи, направени от Вас във връзка с рекламацията по тази гаранция. Продуктите на SanDisk не трябва да се 
използват в приложения, където неизправността може да застраши здравето или живота, като например при 
животоподдържащи системи. SANDISK СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ 
ГАРАНЦИИ ДО МАКСИМАЛНАТА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН. В СЛУЧАЙ, ЧЕ SANDISK НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ОСВОБЖДАВА ОТ ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СРОКА НА 
ТАКИВА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СРОКА НА ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ, ДОКОЛКОТО ТОВА Е 
ПОЗВОЛЕНО. ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК ЗА ЗАМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЩЕ СЕ РАВНЯВА НА ОСТАТЪКА ОТ ГАРАНЦИОННИЯ 
СРОК, ВАЛИДЕН ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ. В НЯКОИ ДЪРЖАВИ (ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ) НЕ СЕ 
РАЗРЕШАВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА НЕПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ, В ТАКЪВ СЛУЧАЙ 
ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧАВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. 

 Тази Ограничена гаранция Ви дава определени законни права. Националното и местното законодателство, могат да Ви 
предоставят други права, които не са засегнати от тази гаранция. 


