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Skirta Lietuvos (neapribojant kitų valstybių) vartotojams  

Galiojimo data  – Balandis 15, 2016 

SanDisk suteikia šią garantiją galutiniam pirkėjui (“Jūs”),  kad šis gaminys  (“Gaminys”),išskyrus  turinį ir/ar 
programinę įrangą, pateikimą kartu ar Gaminyje,  bus be esminių gamybos defektų, atitiks SanDisk publikuotą 
produkto aprašymą ir tiks normaliam naudojimui pagal publikuotą instrukciją per  Garantinį laikotarpį , nurodytą  
lentelėje, kuris prasidės  pirkimo dieną su sąlyga, kad Gaminys rinkoje atsirado teisėtai. Ši garantija suteikiama tik 
Jums ir nėra perleidžiama.   

Ši garantija neapima Gaminio naudojimo, susijusio su šiuo naudojimu ar įrenginiais (kaip nurodyta SanDisk): (i) 
normalaus nusidėvėjimo ar pažeidimų, (ii) su video stebėjimo, apsaugos ir  sekimo įrenginiais, (iii) interneto 
protokolų/tinklo kameromis, (iv) automobilių įrašymo įranga/ vaizdo registratoriais/vaizdo registratorių (black box) 
kameromis, (v) cikliškai vaizdą įrašinėjančiais monitoriniais įrenginiais (vi) nuolatinio įrašinėjimo periferiniais (set top 
box) įrenginiais, (vii) nuolatinio duomenų įrašymo (pvz. serveriai) įrenginiais, arba (viii) kitu dideliu naudojimu, kuris 
viršija normalų įrenginio naudojimą pagal publikuotas instrukcijas. Jei pageidaujate susipažinti su informacija apie 
SanDisk produktus, numatytus naudojimui ir su įrenginiais, išvardytais punktuose (i) –(vi) aukščiau, prašome 
apsilankyti mūsų didesnio patvarumo gaminių puslapyje adresu čia. 

Ši garantija apima tik originalius SanDisk® gaminius. Tik Europos ekonominės erdvės (EEE) vartotojams: nei Western 
Digital Technologies, Inc., nei jos filialai ar dukterinės bendrovės (toliau - WDT) neteiks pagalbos dėl jokių gaminių, 
kurių  WDT neimportavo ar nepateikė į prekybą Europos ekonominės erdvės teritorijoje, ar jei tai buvo padaryta be 
WDT sutikimo ir parduodama ne per autorizuotus prekybos kanalus. 

Siekiant pasinaudoti garantija prašome susisiekti su SanDisk telefonu lentelė  arba el. 
paštu support@SanDisk.com per Garantijos laikotarpį kartu pateikiant Gaminio pirkimo įrodymus (kurie patvirtintų 
pirkimo datą, vietą ir pardavėjo pavadinimą) bei gaminio pavadinimą, tipą ir numerį. Jūs galite grąžinti Gaminį po to, 
kai pirma gausite Pavirtinimo dėl grąžinimo numerį ir seksite kitus nurodymus. Jei pageidaujate gauti daugiau 
informacijos –  apsilankykite www.sandisk.com ir pasirinkite  “Pagalba”. Ši garantija sąlygojama Gaminio grąžinimo. 
SanDisk nėra atsakinga dėl Gaminio praradimo ar pažeidimo pristatymo SanDisk metu.  

SanDisk  gali savo pasirinkimu arba: (1) pataisyti arba (2) pakeisti Gaminį nauju, suremontuotu ar atnaujintu 
analogišku ar geresnių savybių Gaminiu, ar kitu ekvivalenčiu gaminiu. Keitimo atveju SanDisk gali pakeisti Gaminį 
tokiu, kuris anksčiau buvo naudojamas, sutaisytas ir testuotas dėl SanDisk reikalavimų atitikimo.  

SanDisk nebus atsakinga už netiesioginius ir išvestinius nuostolius (įskaitant duomenų praradimą) ar bet kokius 
nuostolius, atsiradusius dėl neteisingo Gaminio naudojimo (įskaitant naudojimą nesuderinamame įrenginyje ar 
nesuderinamu būdu, ir kitokiu būdu, kuris neatitinka naudojimo instrukcijų), ar dėl netinkamos instaliacijos, 
neprofesionalaus taisymo, modifikacijos ar nelaimingo atsitikimo. Tai apibrėžia kompanijos SanDisk pilną atsakomybę, 
kuri niekada neviršys  kainos, sumokėtos už Gaminį, pridedant būtinąsias išlaidas dėl Garantinio reikalavimo.   
SanDisk  gaminiai neturi būti naudojami su tais prietaisais ir tais atvejais, kai Gaminio neveikimas gali grėsti 
sužeidimais ar grėsti gyvybei, pvz., gyvybės palaikymo sistemose. SANDISK APRIBOJA VISAS AIŠKIAS IR 
NUMANOMAS GARANTIJAS DIDŽIASIA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI. JEI SANDISK NEGALI APRIBOTI  NUMANOMŲ 
GARANTIJŲ PAGAL GALIOJANČIĄ TEISĘ, TUOMET, IKI ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOS APIMTIES, TOKIOS NUMANOMOS 
GARANTIJOS APRIBOJAMOS AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ GARANTIJŲ GALIOJIMO TERMINUI. GARANTIJOS GALIOJIMO 
TERMINAS BET KOKIAM PAKEISTAM GAMINIUI ATITIKS  PIRMINIO PRODUKTO GARANTIJOS GALIOJIMO LIKUČIUI. 
KAI KURIOS VALSTYBĖS (AR JURISDICIJOS) NELEIDŽIA  ATSISAKYTI AR RIBOTI  ATSITIKTINIŲ AR PRIEŽASTINIŲ 
NUOSTOLIŲ, TAD AUKŠČIAU NURODYTOS IŠIMTYS IR RIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI). 

Ši ribota garantija suteikia Jums konkrečias teises. Nacionaliniai, valstybės ar vietiniai įstatymai gali Jums suteikti 
kitas teises, kurių ši garantija neįtakoja.  


