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Гаранция производител на SanDisk  
(Европа, Близкия Изток и Африка (ЕБИА))
 
 
SanDisk гарантира на крайният потребител на този продукт, че с изключение на съдържанието и или софтуера, 
доставени с или върху продукта, същият няма съществени недостатъци в производствено отношение и 
съответства на публикуваните от SanDisk продуктови параметри и е годен за обичайна употреба 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 законните изисквания.

За да предявите Вашите права по тази гаранция в рамките на Гаранционния срок, моля свържете се с  
SanDisk чрез посочения в таблицата телефонен номер или на e-mail адрес: support@SanDisk.com, като 
представите доказателство за покупката (указващо датата и мястото на продажба и името на продавача) 
и посочите наименованието, вида и номера на продукта. Можете да върнете продукта, след като първо сте 
получили номер Оторизиращ връщането на материал и като следвате други посочени  указания. Допълнителна 
информация ще намерите на www.sandisk.com, където трябва да изберете “support” (поддръжка).

SanDisk може да поправи този продукт или да го замени с еквивалентен продукт; ако не може да поправи 
или замени продукта, ще възстанови платената от Вас покупна цена. SanDisk не носи отговорност за косвени 
и последващи вреди (включитело загуба на данни), или за вреди, причинени поради неправилна употреба 
(включително употреба в несъвместимо устройство и употреба не в съответствие с инструкциите), или 
поради неправилна инсталация, непрофесионална поправка, изменение или случайно събитие. Посоченото 
изчерпва отговорността на SanDisk, която няма да надвишава заплатената от Вас цена и необходимите 
разходи,направени от Вас във връзка с рекламацията по тази гаранция. Продуктите на SanDisk не трябва да 
се използват в приложения, където неправилното функциониране застрашава здравето или живота, като 
например при животоподдържащи системи. 

Вашето национално законодателство може да Ви гарантира и други права, които не са засегнати от  
тази гаранция.
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