
 

 

Ограничена гаранция за  

SAMSUNG Portable-SSD диск  

За всички Samsung Portable-SSD дискове 

Благодарим ви, че закупихте SAMSUNG Portable-SSD диск (Solid State Drive) 

(„Продуктът“). SAMSUNG Ви цени като клиент и винаги се опитва да Ви предоставя 

обслужване с най-високо качество. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЩИТЕ ПРАВИЛА И 

УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, ПРЕДОСТАВЕН ОТ SAMSUNG ELECTRONICS 

CO., LTD. („SAMSUNG“). ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪГЛАСИЕ 

С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА 

SAMSUNG SSD („СПОРАЗУМЕНИЕТО“). 

A. Гаранционна политика 

SAMSUNG гарантира на купувача на този Продукт в неговата оригинално запечатана 

опаковка („Вие“), че Продуктът няма дефекти в материала и изработката, в съответствие 

с посочените в настоящия документ условия, за СРОКА НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, 

ЧИЕТО ВРЕМЕТРАЕНЕ Е УКАЗАНО В РАЗДЕЛ „Б“ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО ТОЗИ 

СРОК ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТА В НЕГОВАТА ОРИГИНАЛНО 

ЗАПЕЧАТАНА ОПАКОВКА. 

В случай че не е налично валидно доказателство за покупка, срокът на ограничената 

гаранция ще се определи по датата на производство. 

В случай че SAMSUNG определи по собствено усмотрение че Продуктът има дефекти в 

материала или изработката и не отговаря достатъчно на публикуваните спецификации 

при нормална употреба, докато Вие притежавате Продукта и по време на срока на 

ограничената гаранция, и в съответствие с условията и изключенията, посочени в това 

Споразумение, SAMSUNG по свой избор ще: (1) поправи или замени Продукта с нов или 

подновен Продукт с равен или по-висок капацитет и функционалност; или (2) ще 

възстанови текущата пазарна стойност на Продукта към момента на подаване на 

гаранционната претенция към SAMSUNG, ако SAMSUNG не може да поправи или 

подмени Продукта. В случай на подмяна SAMSUNG може да замени Вашия Продукт с 

такъв, който е бил използван преди, поправен е и е тестван, че отговаря на 

спецификациите на SAMSUNG. Гаранционният срок за поправени и подменени продукти 

ще се приложи или за остатъка от оригиналния гаранционен срок, или за 90 (деветдесет) 

дни – който от двата периода е по-дълъг. Върнатият Продукт за подмяна няма да Ви се 

изпрати обратно. Обаче, ако не се констатира проблем при диагностиката, Вашият 

Продукт ще Ви се изпрати обратно. Трябва винаги да архивирате важните данни. Тази 

гаранция се предоставя само на Вас и не може да се прехвърля. 

  



 

 

B. Условие на ограничената гаранция (Срок) 

Продукт Капацитет Гаранционна политика за продукта (Срок) 

Portable SSD T1 250GB/500GB/1TB 3 години 

Portable SSD T3 250GB/500GB/1TB/2TB 3 години 

Portable SSD T5 250GB/500GB/1TB/2TB 3 години 

Portable SSD X5 500GB/1TB/2TB 3 години 

Portable SSD T7 Touch 500GB/1TB/2TB 3 години 

Portable SSD T7 500GB/1TB/2TB 3 години 

C. Обхват на Ограничената гаранция 

Изложената в настоящия документ гаранция НЯМА да се прилага, ако: (i) Продуктът не е 

бил използван в съответствие с всички инструкции (http://www.samsung.com/ssd), (ii) 

Продуктът не е бил използван за предвидената функция и среда, (iii) неизправност или 

дефект са възникнали от наличието на продукт, софтуер или компонент на трети лица, 

независимо дали с упълномощаване, или не, (iv) всякаква неизправност или дефект са 

били в резултат на неправилна инсталация или тестване, неправилна употреба, 

занемареност, неупълномощена поправка, модификация, инцидент или други външни 

причини, ИЛИ (v) съществуват други обстоятелства, които SAMSUNG определя като 

доказателство за нарушаването на това Споразумение от Ваша страна. Вие 

потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате, че Продуктът не е предназначен за и 

не трябва да се използва при, включително, но не само, животоподдържащи системи, 

лечение на критични състояния, медицинско оборудване или оборудване за 

безопасност или при други приложения, където неизправност би могла да доведе до 

загуба на живот или до лично или физическо нараняване, или при всякакви военни 

приложения или приложения за отбрана, или при всякакви правителствени 

придобивания, за които може да са приложими специални условия или клаузи. 

Съответно, SAMSUNG отказва всякаква отговорност, произтичаща от или свързана с 

всякаква подобна употреба на Продукта, и Вие приемате всички рискове, 

произхождащи от всякакви такива или подобни приложения на Продукта. 

Гаранцията на SAMSUNG НЕ покрива никакви разходи и разноски, свързани с 

възстановяване на данни за поправка или подмяна и ремонт/сглобяване на Продукта. 

Гаранцията на SAMSUNG също така НЕ покрива Продукти, които например при 

получаването са били неправилно опаковани, променени или физически увредени. 

Продуктите ще бъдат инспектирани при получаването им. По-долу можете да видите 

неизчерпателен списък с примери за изключвания на гаранцията: 

– Неправилно опакован или доставен Продукт, включително използването на 

неодобрен контейнер за доставка; 

– Всякакви промени, модификации или физически повреди на Продукта, 

http://www.samsung.com/ssd


 

 

включително, но не само, дълбоки драскотини; 

– Всякакви промени, модификации или премахвания на каквито и да било етикети 

или баркодове върху Продукта; 

– Отворен корпус на Продукта; 

– Умишлено наранен или липсващ сериен номер на Продукта. 

D. Ограничения на гаранцията и Ограничения на отговорността 

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ, ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, 

SAMSUNG ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА 

ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ, РУТИННА РАБОТА И 

ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ СА 

ОГРАНИЧЕНИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА СРОКА НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ. ТОВА 

СПОРАЗУМЕНИЕ СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА SAMSUNG И Е ВАШЕТО 

ЕДИНСТВЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАРУШАВАНЕТО НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. В 

НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ МОЖЕ SAMSUNG, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ НЯКОЕ ОТ 

СВЪРЗАНИТЕ Й ЛИЦА ДА СЕ ПОДВЕЖДАТ ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е 

КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ЩЕТИ, ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, 

ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ФАЙЛОВЕ, ДОРИ И АКО SAMSUNG Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА 

ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ И ВЪПРЕКИ НЕЕФЕКТИВНОСТТА 

НА НЯКОЕ СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, СВЪРЗАНО С ЧАСТИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА 

ВРЕДИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОТГОВОРНОСТТА НА SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ 

СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА ПРОДУКТА. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ СА 

ПРИЛОЖИМИ ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. 

E. Законодателство и юрисдикция 

Това Споразумение ще се регулира от и ще се тълкува в съответствие със 

законодателството на Република Корея (с изключение на разпоредбите за колизия на 

правни норми, които може да препращат към прилагането на законите на друга 

юрисдикция). Всякакви спорове, противоречия или претенции между страните, 

произтичащи от или свързани с това Споразумение (включително неговото 

съществуване, валидност или прекратяване) ще се разрешават окончателно от арбитраж, 

който ще се провежда в Сеул, Корея, като производството ще се води на английски език 

според Правилата на арбитража на Международната търговска палата. Арбитражното 

решение ще бъде окончателното и обвързващо за страните. С изключение на случаите, 

когато протоколирането на решението и последващото правоприлагане по 

изпълнението му може да изискват разкриване на информация, всички въпроси, 

свързани с арбитража, включително самото решение, ще се пазят поверителни. 

  



 

 

За повече информация посетете http://www.samsung.com/ssd  и 

http://www.samsung.com/support. 

Регион или 

държава 
Име на сервизен център Адрес Телефон 

 (Korea)  ( ) 

:     

448  97  112  

:    20  34 

 21  3  211  

: 1588-3366 

: 070-8250-2646 

America Total Tech Solutions, Inc. 49 Commerce Road, Carlstadt, NJ 07072 
1-800-SAMSUNG 

(1-800-726-7864) 

E.U. (Europe) Hanaro Europe BV 
Florijn 8, 5751 PC Deurne, The 

Netherlands 

DE: 06196 77 555 77 

UK: 0330-SAMSUNG (726-7864) 

NL: 088-9090-100 

BE: 022 01 24 18 

CH: 0800-SAMSUNG (726-7864) 

AT: 0800-SAMSUNG (726-7864) 

For other countries : 

00800-8010-8011 

中国 (China) 
碧真 (北京) 数码技术有限

公司 

北京市顺义临空经济核心区裕华路 28号 

综合楼 A202室 

三星客服：400-810-5858 

SSD客服：400-652-8008 

Australia 
Samsung Electronics 

Australia 

3 Murray Rose Avenue, Sydney Olympic 

Park NSW 2127 
1300-362-603 
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