Περιορισμένη εγγύηση για τον δίσκο
SAMSUNG Portable-SSD
Για όλους τους δίσκους Portable-SSD της
Samsung
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν δίσκο SAMSUNG Portable-Solid State Drive (το
«Προϊόν»). Η SAMSUNG σάς εκτιμάει και προσπαθεί να σας παρέχει πάντα βέλτιστη
ποιότητα υπηρεσιών. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. («SAMSUNG»). Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ SAMSUNG SSD («ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ»).

A. Πολιτική εγγύησης
Η SAMSUNG εγγυάται στον αγοραστή του Προϊόντος στην αρχική του σφραγισμένη
συσκευασία («Εσείς») ότι το Προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά και την
εργασία σύμφωνα με τους όρους που δηλώνονται στο παρόν για ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
Σε περίπτωση που δεν διατίθεται έγκυρη απόδειξη αγοράς, η περίοδος της περιορισμένης
εγγύησης θα καθορίζεται από την ημερομηνία κατασκευής.
Σε περίπτωση που η SAMSUNG κρίνει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι το Προϊόν φέρει
ελαττώματα στα υλικά ή την εργασία και δεν συμμορφώνεται ουσιαστικά με τις
δημοσιευμένες προδιαγραφές υπό την κανονική χρήση, για όσο διάστημα Κατέχετε το
Προϊόν και για τη διάρκεια της περιορισμένης ευθύνης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
και τις εξαιρέσεις που δηλώνονται στο παρόν Συμφωνητικό, η SAMSUNG, κατ' επιλογή της,
θα προβαίνει στα εξής: (1) θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το Προϊόν με νέο ή
ανακατασκευασμένο Προϊόν ίδιας ή μεγαλύτερης χωρητικότητας και λειτουργικότητας ή (2)
θα επιστρέψει την τρέχουσα αγοραστική αξία του Προϊόντος κατά τον χρόνο υποβολής της
αξίωσης εγγύησης στην SAMSUNG, εφόσον η SAMSUNG δεν είναι σε θέση να επισκευάσει ή
να αντικαταστήσει το Προϊόν. Στην περίπτωση αντικατάστασης, η SAMSUNG μπορεί να
αντικαταστήσει το Προϊόν σας με ένα προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως,
επισκευαστεί και δοκιμαστεί ότι πληροί τις προδιαγραφές της SAMSUNG. Η περίοδος
εγγύησης για επισκευασμένα και αντικατεστημένα προϊόντα θα εφαρμόζεται για το
υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, όποιο
είναι μεγαλύτερο. Το επιστραμμένο προς αντικατάσταση Προϊόν δεν θα επιστραφεί σε
Εσάς. Εντούτοις, στην περίπτωση NTF (Δεν βρέθηκε πρόβλημα) μέσω μιας διάγνωσης, το
Προϊόν θα σας επιστραφεί. Πρέπει να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των
σημαντικών δεδομένων. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται μόνο σε Εσάς και δεν είναι
μεταβιβάσιμη.

B. Προϋπόθεση περιορισμένης εγγύησης (Περίοδος)
Προϊόν

Χωρητικότητα

Πολιτική εγγύησης προϊόντος
(Περίοδος)

Portable SSD T1

250GB/500GB/1TB

3 έτη

Portable SSD T3

250GB/500GB/1TB/2TB

3 έτη

Portable SSD T5

250GB/500GB/1TB/2TB

3 έτη

Portable SSD X5

500GB/1TB/2TB

3 έτη

Portable SSD T7 Touch

500GB/1TB/2TB

3 έτη

Portable SSD T7

500GB/1TB/2TB

3 έτη

C. Παράταση της Περιορισμένης εγγύησης
Η εγγύηση που δηλώνεται στο παρόν ΔΕΝ θα ισχύει εάν: (i) το Προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε
σύμφωνα με τυχόν οδηγίες (http://www.samsung.com/ssd), (ii) το Προϊόν δεν
χρησιμοποιήθηκε για την προοριζόμενη λειτουργία και περιβάλλον (iii) τυχόν αστοχία ή
ελάττωμα προέκυψε από την παρουσία προϊόντος τρίτου, λογισμικού ή εξαρτήματος, είτε
εξουσιοδοτημένου είτε όχι, (iv) τυχόν αστοχία ή ελάττωμα ήταν αποτέλεσμα ακατάλληλης
εγκατάστασης ή δοκιμής, κακής χρήσης, αμέλειας, μη εξουσιοδοτημένης επισκευής,
μετατροπής, ατυχήματος ή άλλων εξωγενών αιτιών, Ή (v) υφίστανται οποιεσδήποτε άλλες
περιστάσεις που η SAMSUNG κρίνει ότι αποτελούν απόδειξη παραβίασης του παρόντος
Συμφωνητικού από Εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Προϊόν δεν είναι
σχεδιασμένο για και δεν θα χρησιμοποιηθεί σε, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό,
συστήματα υποστήριξης της ζωής, εξοπλισμό ζωτικής φροντίδας, ιατρικό εξοπλισμό ή
εξοπλισμό ασφαλείας ή άλλες εφαρμογές, όπου η αστοχία θα μπορούσε να συνεπάγεται την
απώλεια ζωής ή προσωπική ή σωματική βλάβη ή σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αμυντική
εφαρμογή ή οποιαδήποτε κρατική σύμβαση, για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι ή διατάξεις.
Αναλόγως, η SAMSUNG αποποιείται οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη σε σύνδεση με, που
προκύπτει από ή συνδέεται με οποιαδήποτε τέτοια χρήση του Προϊόντος και αναλαμβάνετε
όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από οποιαδήποτε τέτοια ή παρόμοια εφαρμογή του
Προϊόντος.
Η εγγύηση της SAMSUNG ΔΕΝ καλύπτει οποιαδήποτε κόστη και έξοδα που συνδέονται με
την επιθεώρηση/συναρμολόγηση του Προϊόντος και την ανάκτηση δεδομένων για
επισκευές ή αντικαταστάσεις. Η εγγύηση της SAMSUNG ΔΕΝ καλύπτει Προϊόντα τα οποία,
υπό τύπον παραδείγματος, παραλήφθηκαν ακατάλληλα συσκευασμένα, τροποποιημένα ή
φθαρμένα. Τα προϊόντα θα ελέγχονται κατά την παραλαβή. Μπορείτε να ανατρέξετε στην
παρακάτω ενδεικτική λίστα παραδειγμάτων αποκλεισμού της εγγύησης.
–

Ακατάλληλα συσκευασμένα ή απεσταλμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης ακατάλληλου περιέκτη αποστολής.

–

Μετατροπές, τροποποιήσεις ή βλάβες του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων

ενδεικτικά των βαθιών χαραγμάτων.
–

Μετατροπές, τροποποιήσεις ή αφαίρεση οποιωνδήποτε ετικετών της SAMSUNG ή
γραμμοκώδικων στο Προϊόν.

–

Ανοικτό περίβλημα Προϊόντος.

–

Σκόπιμη αλλοίωση ή αφαίρεση του αριθμού σειράς.

D. Περιορισμοί εγγύησης και Περιορισμοί ευθύνης
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SAMSUNG ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SAMSUNG, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η SAMSUNG
ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. Η ΝΟΜΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SAMSUNG ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

E. Νομοθεσία και δικαιοδοσία
Το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της
Δημοκρατίας της Κορέας (εξαιρείται σύγκρουση διατάξεων της νομοθεσίας που μπορεί να
επιβάλουν την εφαρμογή των νόμων μιας άλλης δικαιοδοσίας). Όλες οι διαφορές,
διαφωνίες ή αξιώσεις ανάμεσα στα μέρη που προκύπτουν από ή σε σχέση με το παρόν
Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξής του, της εγκυρότητας ή του τερματισμού
του) θα επιλύονται οριστικά με διαιτησία που θα λαμβάνει χώρα στη Σεούλ, στην Κορέα,
και θα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του
Διεθνούς Επιμελητηρίου Εμπορίου. Η διαιτητική απόφαση θα είναι οριστική και
δεσμευτική για τα μέρη. Εκτός από την εγγραφή της δικαστικής απόφασης και τυχόν
ακόλουθη εφαρμογή που μπορεί να απαιτήσει δημοσιοποίηση, όλα τα θέματα που
συνδέονται με τη διαιτησία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης, θα τηρούνται
εμπιστευτικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.samsung.com/ssd και
http://www.samsung.com/support
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