Producten aangeschaft vóór 15 april 2016

SanDisk fabrieksgarantie voor Europa, Midden-Oosten
en Afrika (EMEA)
SanDisk garandeert de eindgebruiker dat dit product, met uitzondering van de data en de software die bij of in het product
geleverd worden, zonder materiaalfouten is, dat het conform de gepubliceerde productspecificaties van SanDisk is, en
geschikt is voor normaal gebruik gedurende de in de tabel garantieperiode, welke aanvangt op de dag van de verkoop op
voorwaarde dat het product op een legale manier op de markt is gebracht.
Om aanspraak te maken op de garantie, dient u binnen de garantieperiode contact op te nemen met SanDisk via
telefoonnummer in de tabel of via support@SanDisk.com onder overlegging van het aankoopbewijs (waarop de datum
en de plaats van aankoop en de naam van de verkoper staat) en de productnaam, type en nummer. U kunt het product
terugzenden nadat u een nummer hebt ontvangen dat u toestemming geeft om het materiaal terug te zenden, en nadat u
aan de overige genoemde richtlijnen, heeft voldaan. Voor verdere informatie, zie www.sandisk.com en selecteer “support”.
SanDisk kan het product repareren, een vergelijkbaar product aanbieden of, indien reparatie of vervanging van het
product niet mogelijk is, de verkoopprijs vergoeden. SanDisk is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade
(met inbegrip van verlies van data) of voor schade die het gevolg is van incorrect gebruik (inclusief gebruik in een
incompatibel apparaat en gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing) of bij onjuiste installatie,
onprofessionele reparaties, wijzigingen of een ongeval. De aansprakelijkheid van SanDisk is beperkt tot de prijs die u
betaald heeft, vermeerderd met de noodzakelijke kosten die u gemaakt heeft om aanspraak te maken op deze garantie.
De producten van SanDisk mogen niet gebruikt worden in applicaties waarbij fouten kunnen leiden tot verwonding of een
gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren, zoals systemen voor het (kunstmatig) instandhouden van vitale functies.
Deze garantie laat andere rechten die u op grond van nationaal recht heeft onverlet.

www.sandisk.com/wug

