
	 	

SanDisk gyártói jótállás fogyasztói termékekre  

A magyarországi fogyasztóknak szánva, de nem szükségszerűen csak rájuk korlátozva   

Hatályos a következő dátumtól: Április 15, 2016 

A SanDisk ezt a jótállást a végfelhasználó vásárló (az „Ön”) részére garantálja azzal, hogy ez a termék (a „Termék”) – 
kivéve a Terméken vagy a Termékkel együtt nyújtott tartalmat és/vagy szoftvert – lényeges gyártási hibáktól mentes, 
megfelel a SanDisk által közzétett termékleírásnak és a közzétett használati útmutatónak megfelelő rendeltetésszerű 
használatra alkalmas a táblázatban meghatározott Jótállás Időtartama (Warranty Period) alatt, amely a vásárlás napján 
kezdődik, feltéve, hogy a Termék jogszerűen került forgalomba hozatalra. Ez a jótállás kizárólag az Ön részére szól és 
nem átruházható.  

Ez a jótállás nem terjed ki a Termék következő (SanDisk által meghatározott) esetekkel vagy eszközökkel kapcsolatos 
felhasználására: (i) szokásos mértékű kopás és elhasználódás, (ii) video megfigyelés, biztonsági és felügyelő eszközök, 
(iii) internet protokoll/hálózat kamerák, (iv) autós felvevő készülékek/műszerfal kamerák/feketedoboz kamerák, (v) kijelző 
készülékek, amelyek végtelenítik a videolejátszást, (vi) folyamatosan felvevő set top box eszközök, (vii) folyamatos 
adatrögzítő eszközök, mint például a szerverek, vagy (viii) egyéb nagymértékű felhasználások, amelyek túllépik a 
közzétett használati útmutatónak megfelelő rendeltetésszerű használatot. Az (i)-(vi) pontok alatt felsorolt esetekre és 
eszközökként való felhasználására szánt SanDisik termékekkel kapcsolatos információért kérjük, keresse fel a hosszú 
élettartamú termékekkel kapcsolatos termékoldalunkat a következő linken: here   

Ez a jótállás kizárólag eredeti SanDisk® termékekre terjed ki. Kizárólag Európai Gazdasági Térség-beli (EGT) 
fogyasztóknak: sem a Western Digital Technologies, Inc. cég, sem annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai („WDT”) 
nem nyújtanak semmilyen támogatást semmi olyan termékre, amelynek importálása az EGT területére vagy forgalomba 
hozatala az EGT területén nem a WDT által vagy a WDT beleegyezésével történt és került eladásra feljogosított 
csatornáin keresztül. 

Jótállási igény megtételéhez kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a SanDiskkel a táblázatban (table) megadott 
telefonszámon vagy a support@SanDisk.com e-mail címen a Jótállás Időtartama alatt, és szolgáltasson bizonyítékot a 
vásárlásról (amelyen feltüntetésre került a vásárlás helye és ideje, valamint a viszonteladó neve), valamint a termék 
nevéről, típusáról és számáról. A Terméket a Visszaviteli Engedély számának előzetes beszerzését és a vonatkozó 
egyéb felsorolt iránymutatások betartását követően viheti vissza. További információért kérjük, hogy keresse fel a 
www.sandisk.com honlapot és válassza a “support” menüpontot. Jelen jótállás függ a Termék visszavitelétől. A SanDisk 
nem felel semmilyen, a szállítás közben elveszett vagy megsérült Termékért.  

A SanDisk, választása szerint vagy (1) kijavíthatja, vagy kicserélheti a Terméket egy új, helyreállított vagy felújított 
Termékkel, amely azonos vagy jobb teljesítményű, vagy más egyenértékű termékkel; vagy (2) a Terméknek a SanDisk 
felé tett jótállási igény benyújtásakor fennálló aktuális piaci értékének megfelelő árat visszatérítheti, amennyiben a 
SanDisk a Terméket nem tudja kijavítani vagy kicserélni. Kicserélés esetén a SanDisk jogosult a Terméket egy korábban 
használt, kijavított és a SanDisk termékleírásainak való megfelelés szempontjából tesztelt termékre kicserélni.  

A SanDisk nem felel a közvetett vagy a következményes károkért (beleértve az adatvesztést) vagy a helytelen 
használatból (beleértve a nem kompatibilis eszközben vagy nem kompatibilis módon történő használatot és egyébként a 
használati utasításnak nem megfelelő használatot) vagy helytelen installálásból, nem szakszerű javításból, módosításból 
vagy balesetből eredő károkért. Ez képezi a SanDisk teljes felelősségét, amely soha nem haladja meg az Ön által fizetett 
vételárat és azokat a szükséges költségeket, amelyek Önnél a jótállási igény megtételével kapcsolatban felmerültek. A 
SanDisk termékeket tilos olyan eszközökben használni, amelyekben a hiba sérüléssel vagy életveszéllyel járhat, mint 
például az életvédelmi, életmentő rendszerekben. SANDISK A JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB 
MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN A SANDISK NEM TUDJA 
AZ ALKALMAZANDÓ JOG ALAPJÁN KIZÁRNI A BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST, ÚGY A LEHETŐ LEGTELJESEBB 
MÉRTÉKIG A BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. A JÓTÁLLÁS 
IDŐTARTAMA MINDEN KICSERÉLT TERMÉK ESETÉBEN AZ AZ IDŐTARTAM, AMELY AZ EREDETI TERMÉK 
JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMÁBÓL MEGMARADT. EGYES ÁLLAMOK (VAGY JOGRENDSZEREK) NEM ENGEDÉLYEZIK 
A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS 
VAGY KIZÁRÁS ÖNRE LEHET, HOGY NEM ALKALMAZHATÓ.  

Jelen korlátozott jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnek. A nemzeti, állami és helyi jog egyéb jogokat is biztosíthat 
Önnek, amelyeket nem befolyásol ez a jótállás.  


