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SanDisk acordă prezenta garanție utilizatorului final cumpărator (”Dumneavoastră”), conform căreia acest produs (”Produsul”), cu 
excepția conținutului și/sau software-ului furnizat împreună cu sau existent pe Produs, nu prezintă defecte materiale de producție, va fi 
conform cu specificațiile SanDisk publicate cu privire la produs și va fi adecvat pentru utilizare normală în conformitate cu instrucțiunile 
publicate pe parcursul Termenului de Garanție menționat în tabel cu începere de la data cumpărării sub condiția ca Produsul să fie pus 
pe piață în mod legal. Prezenta Garanție este furnizată doar către Dumneavoastră și nu poate fi transferată. 

Prezenta Garanție nu acoperă utilizarea Produsului în legătură cu următoarele modalități de folosire sau dispozitive (astfel cum sunt 
stabilite de către SanDisk): (i) uzura normală a Produsului, (ii) monitorizare video, securitate și dispozitive pentru supraveghere, (iii) IP 
(Internet Protocol)/camere rețea (network cameras), (iv) dispozitive de înregistrat în automobile/camere de bord/camere tip cutie 
neagră, (v) dispozitive pentru afișare imagini video în buclă, (vi) dispozitive set-top box cu înregistrare continuă, (vii) dispozitive de 
logare continuă cum ar fi serverele, sau (viii) alte tipuri de utilizare excesivă care exced utilizării normale în conformitate cu instrucțiunile 
publicate. Pentru informații privind produsele SanDisk destinate utilizării în legătură cu utilizările și dispozitivele menționate la punctele 
(i)-(vi) de mai sus, vă rugăm să vizitați pagina noastră de produse de mare rezistență, aflată aici. 

Prezenta garanție acoperă doar produsele SanDisk®  originale. Destinat doar consumatorilor din Spațiul Economic European (SEE) : 
Nici Western Digital Technologies, Inc., nici afiliaţii săi ("WDT") nu vor furniza niciun tip de suport pentru niciun produs care nu a fost 
importat sau pus pe piața din SEE de către WDT sau cu acordul WTD și vândut prin canalele sale autorizate. 

Pentru a face o solicitare cu privire la garanție, vă rugăm contactați SanDisk la numărul de telefon din tabel sau la adresa de e-mail 
support@SanDisk.com în Termenul de Garanție și furnizați dovada achiziției (care să indice data și locul achiziției și denumirea 
vânzătorului), precum și denumirea, tipul și numărul produsului. Puteți returna Produsul după obținerea în prealabil a unui număr de 
Autorizație de Returnare a Produsului și după parcurgerea altor indicații enumerate. Pentru mai multe informații accesați 
www.sandisk.com și selectați opțiunea ”suport”. Această garanție este condiționată de returnarea Produsului. SanDisk nu este 
răspunzător pentru oricare Produs pierdut sau deteriorat pe parcursul expedierii.  

SanDisk va putea, la alegerea sa, să (1) repare sau (2) să înlocuiască Produsul cu un nou Produs de capacitate egală sau mai mare, 
sau cu un produs echivalent.  

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, SanDisk nu va fi răspunzător pentru daune indirecte sau subsecvente (inclusiv pierdere 
de date) sau pentru daune produse de utilizare necorespunzătoare (inclusiv utilizarea într-un dispozitiv incompatibil sau într-un mod și 
utilizare incompatibil cu instrucțiunile), sau prin instalarea necorespunzătoare, reparații neprofesionale, modificări sau accidente. 
Aceasta reprezintă întreaga răspundere a SanDisk, care nu va depăși niciodată prețul de achiziție plătit de Dumneavoastră, plus 
cheltuielile necesare pe care le-ați făcut în legătură cu solicitarea cu privire la garanție. Produsele SanDisk nu trebuie să fie folosite în 
aplicații în care defecțiunea ar putea duce la leziuni sau ar putea pune în pericol viața, cum ar fi sistemele de menținere a funcțiilor 
vitale. SANDISK RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE. ÎN 
CAZUL ÎN CARE SANDISK NU POATE RENUNȚA LA GARANȚIILE IMPLICITE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ATUNCI 
ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE POSIBIL, ASEMENEA GARANȚII IMPLICITE SUNT LIMITATE LA DURATA GARANȚIEI EXPRESE. 
TERMENUL DE GARANȚIE PENTRU ORICE PRODUS ÎNLOCUIT VA FI ACELAȘI DE CARE A BENEFICIAT PRODUSUL 
ÎNLOCUIT . ANUMITE STATE (SAU JURISDICȚII) NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE 
INCIDENTE SAU SUBSECVENTE, ASTFEL ÎNCÂT EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS AR PUTEA 
SĂ NU VĂ FIE APLICABILE. 

Prezenta garanție vă conferă drepturi legale specifice. Legile naționale, statale sau locale vă pot conferi alte drepturi care nu sunt 
afectate de prezenta garanție. 
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