Garantia dos produtos do fabricante SanDisk ao consumidor
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A SanDisk garante ao comprador consumidor final ("Consumidor"), que este produto (o "Produto"),
excluindo o conteúdo e/ou software fornecido com ou no Produto, se encontra livre de defeitos materiais
de fabrico, cumprirá com as especificações do Produto publicadas pela SanDisk, e estará apto para o uso
normal, em conformidade com as instruções publicadas durante o Período de Garantia especificado na
tabela a partir da data da aquisição, desde que o Produto tenha sido legalmente colocado no mercado.
Esta garantia é apenas oferecida ao Consumidor e é intransmissível.
Esta garantia não abrange o uso do Produto em relação aos seguintes usos ou dispositivos (como
determinado pela SanDisk): (i) desgaste normal, (ii) vídeo vigilância, segurança e dispositivos de
vigilância, (iii) protocolo de internet/ câmaras de rede, (iv) sistemas de gravação instalados em
automóveis/ câmaras no painel de bordo/ câmaras de caixas negras, (v) dispositivos de exibição de vídeo
em repetição, (vi) dispositivos de registo contínuo de gravações, (vii) dispositivos de registo contínuo de
dados, como servidores, ou (viii) outros usos excessivos que excedam o uso normal, em conformidade
com instruções publicadas. Para obter informações sobre os produtos da SanDisk, destinados ao uso em
conexão com os usos e dispositivos acima referidos nos pontos (i) - (vi), acima, por favor pesquise na
nossa página para produtos de alta resistência, localizada aqui,
Esta garantia abrange somente produtos originais da SanDisk. Para consumidores na Europa, Médio
Oriente e África apenas: nem a Western Digital Technologies, Inc. nem as suas subsidiárias (“WDT”)
fornecerão qualquer assistência relacionada com quaisquer produtos que não tenham sido importados ou
não tenham sido colocados no espaço económico europeu pela WDT ou com o consentimento da WDT e
vendidos através dos seus canais autorizados.
Para fazer uma reclamação da garantia, por favor, contacte SanDisk para o número de telefone na tabela
ou support@SanDisk.com dentro do período de garantia, fornecendo prova de compra (mostrando a data
e local de compra e o nome do revendedor) e nome do Produto, tipo e número. Poderá devolver o
Produto após obter um número de Autorização de Devolução de Material e cumprir quaisquer outras
indicações transmitidas. Para mais informações consulte www.sandisk.com e seleccione “assistência”.
Esta garantia está condicionada à devolução do Produto. A SanDisk não é responsável por qualquer
Produto perdido ou danificado durante o transporte.
A SanDisk poderá, a seu critério: (1) reparar ou (2) substituir o Produto por um Produto novo de igual ou
maior capacidade, ou por outro Produto equivalente.
A SanDisk não será responsável por danos indirectos ou derivados (incluindo perda de dados), ou por
danos causados por uso impróprio (incluindo a utilização num dispositivo incompatível ou de forma
contrária à estabelecida nas instruções de uso), ou por instalação inadequada, reparação não
profissional, modificação ou acidente. Esta constitui toda a responsabilidade da SanDisk, a qual nunca
excederá o preço que pagou pelo Produto, acrescido das despesas necessárias incorridas para a
reclamação de garantia. Os Produtos da SanDisk não devem ser utilizados em aplicações de cuja avaria
possa resultar uma lesão ou uma ameaça para a vida, tal como sistemas de suporte de vida. A SANDISK
RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS NA MEDIDA DO PERMITIDO POR
LEI. SE A SANDISK NÃO PUDER RENUNCIAR A GARANTIAS IMPLÍCITAS NOS TERMOS DA LEI
APLICÁVEL, ENTÃO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS SÃO LIMITADAS À
DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA. A DURAÇÃO DA GARANTIA DE QUALQUER PRODUTO
SUBSTITUÍDO SERÁ EQUIVALENTE AO PERÍODO DE GARANTIA REMANESCENTE DO PRODUTO
ORIGINAL AINDA NÃO DECORRIDO. ALGUNS PAÍSES (OU JURISDIÇÕES) NÃO PERMITEM A
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU DERIVADOS, PELO QUE A EXCLUSÃO OU
LIMITAÇÃO ACIMA PODERÁ NÃO LHE SER APLICÁVEL.
Esta garantia limitada concede-lhe direitos legais específicos. As leis nacionais, estaduais e locais podem
conceder-lhe outros direitos que não são afectados por esta garantia.

