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SanDisk yder denne garanti til forbrugeren (”Dig/Du”), at dette produkt (”Produktet”), eksklusivt indhold og eller
software leveret med eller på Produktet, vil være frit som mangler som følge af fejl i produktionen og i
overensstemmelse med SanDisks tilgængelige produktspecifikationer og vil være egnet til almindeligt brug i
overensstemmelse med tilgængelige vejledninger i Garantiperioden angivet i tabellen og med start fra datoen for
købet, hvis produktet er bragt lovligt i handel. Denne garanti gælder alene for Dig og kan ikke overdrages.
Denne garanti omfatter ikke brug af Produktet i forbindelse med følgende typer af brug og enheder (som fastlagt
af SanDisk): (i) almindelig slitage, (ii) video overvågning, sikkerheds- og overvågningsudstyr, (iii) internet/netværk
kamera, (iv) apparat til optagelse i biler/kamera til instrumentbræt/kamera til sorte bokse, (v) skærme der viser
video, som kører i loop, (vi) uafbrudt optagelse via set-top bokse, (vii) udstyr der foretager uafbrudt logning som
f.eks. servere eller (viii) anden ekstrem brug som overstiger den almindelige anvendelse angivet i tilgængelige
vejledninger. For information om den tilsigtede brug og situationer angivet i (i) – (viii) ovenfor se venligst vores
produktside for særligt robuste produkter, som du kan finde her.
Denne garanti gælder kun for originale SanDisk® produkter. Kun for forbrugere i det Europæiske Økonomiske
Område (EØS): Hverken Western Digital Technologies, Inc., eller dets associerede selskaber (”WDT”), yder
nogen form for support for produkter, som WDT ikke selv har importeret eller har indført i EØS eller som ikke er
blevet solgt med WDT’s accept eller gennem WDT’s autoriserede salgskanaler.
For at gøre et krav gældende i henhold til denne garanti kontakt venligst SanDisk på telefonnummeret angivet i
tabellen eller på support@SanDisk.com inden for Garantiperioden og med dokumentation for dit køb (visende
hvilken dato og sted købet blev foretaget og navnet på forhandleren) og produktnavnet, type og nummer. Du kan
returnere produktet, når du har modtaget et ”Return Material Authorization” nummer og fulgt enhver anden
vejledning givet. For yderligere information see www.sandisk.com og vælg “support”. Denne garanti er betinget af
tilbagelevering af Produktet. SanDisk er ikke ansvarlig såfremt Produktet bortkommer eller bliver beskadiget
under transport.
SanDisk kan frit vælge enten: (1) at reparere eller erstatte Produktet med et nyt Produkt med enten samme eller
større kapacitet eller et andet lignende produkt; eller (2) refundere den nuværende markedsværdi af Produktet på
det tidspunkt hvor kravet i henhold til garantien blev gjort, hvis SanDisk ikke er i stand til at reparere eller erstatte
produktet med et nyt produkt.
SanDisk er ikke ansvarlig for indirekte eller afledte tab (inklusiv tab af data), eller for skade som følge fejlagtig
brug (inklusiv brug med en inkompatibel enhed og brug som i øvrigt ikke er i overensstemmelse med
vejledningerne) eller fejlagtig installation, uprofessionel reparation, modificering eller hændelig uheld. Dette udgør
SanDisk samlede forpligtelser og de kan under ingen omstændigheder overstige den pris du har betalt for
produktet plus de nødvendige udgifter for at indgive dit krav i henhold til garantien. SanDisk produkter må ikke
anvendes i situationer hvor driftssvigt kan medføre personskade eller død så som livsnødvendigt hospitalsudstyr.
SANDISK FRASIGER SIG ENHVER UDTRYKKELIG OG INDIREKTE GARANTI I VIDEST MULIGT OMFANG I
HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVIS SANDISK IKKE KAN FRASIGE SIG INDIREKTE GARANTIER
UNDER GÆLGENDE LOVNING, SÅ FRASIGES DISSE I VIDEST MULIGT OMFANG OG BEGRÆNSES
TIDSMÆSSIGT TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI. VARIGHEDEN AF GARANTIEN PÅ ET
ERSTATNINGSPRODUKT VIL SVARE TIL DEN TILBAGENDE GARANTIPERIODE PÅ ORIGINALPRODUKTET.

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Lovgivning kan finde anvendelse og give dig
andre rettigheder, som ikke er påvirkede af denne garanti.

