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SanDisk gir denne garantien til sluttbrukeren (“deg”) på at dette produktet (“produktet”), bortsett fra innhold og/eller programvare levert
med eller på produktet, skal være fritt for materialfeil i fremstillingen, skal være i overensstemmelse med SanDisks publiserte
produktspesifikasjoner og skal være egnet for normal bruk i samsvar med instruksjoner publisert under garantiperioden spesifisert i
tabellen med oppstart fra kjøpsdato, under forutsetning av at produktet er lovlig plassert på markedet. Denne garantien gis utelukkende
til deg og kan ikke overdras.
Garantien dekker ikke bruk av produktet i forbindelse med følgende bruk eller innretninger (som bestemt av SanDisk): (i) normal slitasje,
(ii) videoovervåkings-, sikkerhets- og overvåkingsinnretninger, (iii) IP-/nettverkskameraer, (iv) opptaksinnretninger for
bil/instrumentbordkameraer/svartbokskameraer, (v) visningsinnretninger som spiller av video i sløyfe, (vi) set-top-boks-innretninger for
kontinuerlig opptak, (vii) innretninger for kontinuerlig datalogging som servere, eller (viii) annen overdreven bruk som går ut over normal
bruk i samsvar med publiserte instruksjoner. For informasjon om SanDisk-produkter ment for anvendelse i forbindelse med bruk og
innretninger angitt i punkt (i) - (vi) ovenfor, se våre produktsider for produkter med lang levetid her.
Denne garantien dekker kun originale SanDisk® produkter. Kun forbrukere innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS): verken Western Digital Technologies, Inc. eller dets tilknyttede selskaper («WDT») vil tilveiebringe noen support for produkter
som ikke har blitt importert eller som ikke er plassert på markedet i EØS av WDT, eller med WDT’s samtykke og solgt gjennom
autoriserte kanaler.
For å fremsette garantikrav vennligst kontakt SanDisk på telefonnummeret angitt i tabellen eller support@SanDisk.com innenfor
garantiperioden og fremlegg kjøpebevis (som viser kjøpsdato og -sted og navn på videreforhandler) og produktnavn, -type og -nummer.
Du kan returnere produktet etter først å ha fått et RMA-nummer (returbekreftelsesnummer) og ved å følge eventuelt andre oppgitte
retningslinjer. For ytterligere informasjon se www.sandisk.com og velg "support". Garantien er betinget av retur av produktet. SanDisk
er ikke ansvarlig for et produkt som er tapt eller skadet under forsendelse.
SanDisk kan fritt bestemme enten å: (1) reparere eller erstatte produktet med et nytt produkt av tilsvarende eller høyere kapasitet, eller
et annet tilsvarende produkt; eller (2) refundere produktets aktuelle markedsverdi på det tidspunktet garantikravet fremsettes for
SanDisk dersom SanDisk ikke er i stand til å reparere eller erstatte produktet.
SanDisk er ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader (inkludert tap av data) eller for skader forårsaket av feil bruk (inkludert
bruk av en inkompatibel innretning eller bruksmåte og bruk som på annen måte ikke er i samsvar med instruksjonene), eller av feil
installasjon, ikke-profesjonell reparasjon, endring eller uhell. Dette utgjør SanDisks fulle ansvar, som aldri vil gå ut over prisen du har
betalt, i tillegg til nødvendige kostnader som garantikravet har medført. SanDisks produkter må ikke brukes til anvendelser der feil kan
true liv eller helse, slik som overlevelsessystemer. SANDISK AVVISER ALLE UTTRYKKELIGE OG IMPLISITTE GARANTIER SÅ
LANGT LOVEN TILLATER DET. DERSOM SANDISK IKKE KAN AVVISE STILLTIENDE GARANTIER UNDER GJELDENDE LOV, ER
SLIKE STILLTIENDE GARANTIER SÅ LANGT DET ER MULIG BEGRENSET TIL DEN UTTRYKKELIGE GARANTIENS VARIGHET.
GARANTIENS VARIGHET FOR ET ERSTATTET PRODUKT VIL VÆRE DEN DELEN AV GARANTIPERIODEN SOM GJENSTÅR
FOR DITT OPPRINNELIGE PRODUKT. NOEN STATER (ELLER JURISDIKSJONER) TILLATER IKKE UNNTAK ELLER
BEGRENSNING FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG OVENNEVNTE UNNTAK ELLER BEGRENSNING
GJELDER SLIK IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG.
Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Nasjonale, statlige og lokale lover kan gi deg andre rettigheter som
ikke påvirkes av garantien.

