
	

	

Гарантія виробника споживчих товарів SanDisk  
 Призначається, але не обов’язково обмежується, для споживачів в  Україні 

Дата набрання чинності – 15 квітня 2016 
SanDisk надає цю гарантію кінцевому споживачу (“Вам”), що цей виріб (надалі - “Виріб”), за 
винятком його інформаційного наповнення та/або програмного забезпечення, що постачається 
разом з Виробом або на ньому, не має суттєвих виробничих недоліків (дефектів), відповідає 
опублікованим SanDisk технічним характеристикам до виробів, та може використовуватися в 
нормальному режимі відповідно до опублікованих інструкцій протягом вказаного в таблиці 
Гарантійного строку, що починається з дати продажу, за умови, що Виріб було правомірно 
введено в господарський оборот. Ця гарантія надається лише Вам та не підлягає передачі.   

Ця гарантія не поширюється на використання Виробу у наступний спосіб або на наступних 
пристроях (як визначено SanDisk): (i) нормальне експлуатаційне зношення, (ii) пристрої для 
відеоспостереження, пристрої для забезпечення безпеки та пристрої для нагляду, (iii) інтернет-
протоколи/ мережеві камери, (iv) записувальні пристрої, що вмонтовані в автомобіль 
/відеореєстратори /камери чорних скриньок, (v) пристрої для відтворення відео, (vi) пристрої 
для безперервного запису, (vii) пристрої для постійної реєстрації даних, такі як сервери, або (viii) 
інше надмірне використання, що перевищує нормальний режим використання згідно з 
опублікованими інструкціями. Для отримання інформації про вироби SanDisk, що призначені 
для використання у спосіб та на пристроях, вказаних в пунктах (i) –(vi), вище, будь ласка, 
відвідайте нашу сторінку з інформацією про вироби підвищеної міцності за наступним 
посиланням  here. 

Ця гарантія поширюється лише на оригінальні вироби SanDisk® . Лише для споживачів країн 
Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ): Ні Вестерн Діджитал Текнолоджіс, Інк..[Western Digital 
Technologies, Inc.], ні її афілійовані особи («ВДТ» [“WDT”]) не надаватимуть послуги підтримки 
для будь-яких виробів, які не були імпортовані або не були введені в господарський оборот в 
країнах Європейської економічної зони ВДТ або за згодою ВДТ та не продаються через 
уповноважені канали.   

Для пред'явлення претензії на підставі гарантії просимо звертатися до SanDisk за вказаним в 
таблиці  номером телефону або за адресою електронної пошти support@SanDisk.com протягом 
Гарантійного строку та надати документ, що засвідчує факт купівлі виробу (із зазначенням дати 
та місця продажу та найменування продавця) та вказує назву, тип та номер виробу. Ви можете 
повернути Виріб, спершу отримавши номер дозволу на повернення та виконавши інші 
зазначені вказівки. Додаткова інформація доступна на сайті www.sandisk.com в розділі 
"підтримка". Ця гарантія обумовлена поверненням Виробу. SanDisk не несе відповідальності за 
втрату або пошкодження будь-якого Виробу під час транспортування.    

SanDisk може, на власний розсуд: (1) здійснити ремонт або заміну Виробу на новий Виріб 
такого самого або кращого технічного рівня, або на інший рівноцінний виріб; або (2) 
відшкодувати поточну ринкову вартість Виробу в момент пред’явлення SanDisk претензії на 
підставі гарантії, якщо SanDisk не має можливості здійснити ремонт або заміну Виробу.  

SanDisk не несе відповідальності за непрямі або побічні збитки (включаючи втрату даних), а 
також за збитки, що виникли у зв’язку з неналежним використанням (включаючи використання 
на несумісних пристроях або з порушенням інструкцій), або неналежним встановленням, 
непрофесійним ремонтом, модифікацією або нещасним випадком. За жодних обставин 
максимальний розмір відповідальності  SanDisk не буде перевищувати купівельну ціну, 
сплачену Вами за Виріб та суму необхідних витрат, понесених вами у зв’язку з  пред’явленням 



	

	

претензії на підставі гарантії. Вироби SanDisk не призначені для використання в приборах та на 
пристроях, збій в роботі яких може загрожувати здоров’ю або життю людини, наприклад, в 
системах життєзабезпечення. SANDISK ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВСІХ ПРЯМИХ АБО 
НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ В МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОБСЯЗІ. 
ЯКЩО SANDISK НЕ МОЖЕ ВІДМОВИТИСЯ ВІД  НЕПРЯМИХ  ГАРАНТІЙ ЗГІДНО З ЧИННИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ, В ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО, ТАКІ НЕПРЯМІ 
ГАРАНТІЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ СТРОКОМ ДІЇ ПРЯМОЇ ГАРАНТІЇ. СТРОК ДІЇ ГАРАНТІЇ НА БУДЬ-
ЯКИЙ ВИРІБ, ЩО БУВ НАДАНИЙ НА ЗАМІНУ, ВІДПОВІДАТИМЕ СТРОКУ, ЯКИЙ ЗАЛИШИВСЯ  
ВІД ГАРАНТІЙНОГО СТРОКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ДЛЯ ВАШОГО ПОЧАТКОВОГО ВИРОБУ. В 
ДЕЯКИХ ШТАТАХ (АБО ЮРИСДИКЦІЯХ) НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО 
ОБМЕЖЕННЯ ПОБІЧНИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ, ОТЖЕ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ 
ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ НЕ МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС.  

Ця обмежена гарантія надає Вам певні юридичні права. Національне законодавство, 
законодавство штату або місцеве законодавство може надавати Вам інші права, які не 
обмежуються цією гарантією.  


