Pārnesama cietvielu diska SAMSUNG PortableSSD ierobežotā garantija
Attiecas uz visiem pārnesama cietvielu diska
Samsung Portable-SSD modeļiem
Paldies, ka iegādājāties pārnesamo cietvielu disku SAMSUNG Portable-Solid State Drive
(turpmāk — “Produkts”). Uzņēmums SAMSUNG ciena jūsu intereses un vienmēr cenšas sniegt
labāko pakalpojumu kvalitāti. PIRMS ŠĪ SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (TURPMĀK —
“SAMSUNG”) NODROŠINĀTĀ PRODUKTA LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠOS
NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. LIETOJOT ŠO PRODUKTU, JŪS PIEKRĪTAT ŠAJĀ SAMSUNG
SSD IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS PAZIŅOJUMĀ (TURPMĀK — “LĪGUMS”) IZKLĀSTĪTAJIEM
NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.

A. Garantijas politika
Uzņēmums SAMSUNG garantē pircējam, kurš iegādājies šo Produktu tā oriģinālajā noslēgtajā
iepakojumā (turpmāk — Jūs), ka saskaņā ar šeit norādītajiem nosacījumiem Produktam nav
materiālu vai ražošanas defektu IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS PERIODĀ, KURA ILGUMS IR
NORĀDĪTS ŠĪ LĪGUMA B SADAĻĀ, SĀKOT NO DATUMA, KAD PRODUKTS TIKA IEGĀDĀTS TĀ
ORIĢINĀLAJĀ NOSLĒGTAJĀ IEPAKOJUMĀ.
Ja derīgs pirkuma apliecinājums nav pieejams, ierobežotās garantijas periods tiks noteikts
pēc Produkta ražošanas datuma.
Ja uzņēmums SAMSUNG vienīgi pēc saviem ieskatiem nosaka, ka Produktam ir materiālu vai
ražošanas defekti un parastas lietošanas apstākļos Produkts būtiski neatbilst publicētajām
specifikācijām, tad, kamēr Produkts pieder Jums un spēkā ir ierobežotās garantijas periods,
uzņēmums SAMSUNG pēc savas izvēles un ievērojot šajā Līgumā izklāstītos nosacījumus un
izņēmumus apņemas: 1) labot Produktu vai nomainīt to pret jaunu vai atjaunotu Produktu,
kura ietilpība un funkcionalitāte ir līdzvērtīga vai lielāka, vai 2) izsniegt atmaksu, ja
uzņēmums SAMSUNG nevar Produktu labot vai nomainīt, atbilstoši Produkta faktiskajai
tirgus vērtībai brīdī, kad uzņēmumam SAMSUNG ir iesniegta garantijas prasība. Nomaiņas
gadījumā uzņēmums SAMSUNG drīkst aizstāt Jūsu Produktu ar tādu, kurš ir ticis lietots,
salabots, pārbaudīts un atbilst SAMSUNG specifikācijām. Garantijas periods labotajiem un
nomainītajiem produktiem tiks piemērots atlikušās sākotnējās garantijas periodā vai
deviņdesmit (90) dienu periodā atkarībā no tā, kurš periods ir garāks. Nomaiņai atgrieztais
Produkts netiks nosūtīts atpakaļ Jums. Tomēr, ja, veicot diagnostiku, netiks atrasti defekti,
Produkts tiks nosūtīts atpakaļ Jums. Vienmēr dublējiet svarīgos datus. Šī garantija tiek
sniegta tikai Jums, un to nevar nodot citām personām.

B. Ierobežotās garantijas nosacījumi (periods)
Produkts

Ietilpība

Produkta garantijas politika (periods)

Portable SSD T1

250GB/500GB/1TB

3 gadi

Portable SSD T3

250GB/500GB/1TB/2TB

3 gadi

Portable SSD T5

250GB/500GB/1TB/2TB

3 gadi

Portable SSD X5

500GB/1TB/2TB

3 gadi

Portable SSD T7 Touch

500GB/1TB/2TB

3 gadi

Portable SSD T7

500GB/1TB/2TB

3 gadi

C. Ierobežotās garantijas apjoms
Šajā dokumentā noradītā garantija NAV spēkā, ja: (i) Produkts nav ticis lietots saskaņā ar
kādu no pievienotajiem norādījumiem (http://www.samsung.com/ssd); (ii) Produkts nav ticis
izmantots tam paredzētajām funkcijām un tam paredzētajā vidē; (iii) radusies kļūme vai
defekts, ko izraisījusi kāda autorizēta vai neautorizēta trešās puses produkta,
programmatūras vai komponenta klātbūtne; (iv) radusies kļūme vai defekts, ko izraisījusi
nepareiza instalēšana vai testēšana, nepareiza lietošana, nevērīga izturēšanās, neautorizēta
remonta veikšana, pārveidošana, negadījums vai kādi citi ārēji iemesli, VAI (v) ir citi apstākļi,
kurus SAMSUNG uzskata par pierādījumu šī Līguma nosacījumu pārkāpumam no Jūsu puses.
Jūs atzīstat un piekrītat, ka Produkts nav izstrādāts tostarp, bez ierobežojumiem, lietošanai
dzīvības nodrošināšanas sistēmās, intensīvajā aprūpē, ar medicīnas vai drošības aprīkojumu
vai kā citādi, ja produkta darbības kļūme varētu izraisīt dzīvības zaudēšanu vai fizisku
kaitējumu, vai lietošanai militārām vai aizsardzības vajadzībām vai publiskajiem iepirkumiem,
uz kuriem var attiekties īpaši noteikumi, un Produktu nedrīkst izmantot šādi. Uzņēmums
SAMSUNG neatbild par šādu Produkta lietošanu un no tās izrietošajām vai saistītajām sekām,
un Jūs uzņematies visus riskus, kas var rasties šādas vai līdzīgas Produkta lietošanas dēļ.
Uzņēmuma SAMSUNG garantija NESEDZ izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar Produkta
pārbaudi/montāžu un datu atkopšanu, veicot remontu vai nomaiņu. Turklāt uzņēmuma
SAMSUNG garantija neattiecas uz Produktiem, kas, piemēram, ir saņemti nepiemērotā
iepakojumā, ir pārveidoti vai fiziski bojāti. Pēc saņemšanas Produkti tiks pārbaudīti. Skatiet
tālāk norādīto nepilno garantijas izņēmumu piemēru sarakstu:
–

Produkts ir nepareizi iepakots vai piegādāts, tostarp izmantojot nekvalificētu piegādes
konteineru;

–

jebkādas Produkta izmaiņas, modifikācijas vai fiziski bojājumi, tostarp, bet ne tikai,
dziļi skrāpējumi;

–

jebkādas uzņēmuma SAMSUNG etiķešu vai svītrkodu izmaiņas, modifikācijas vai to
neesamība uz Produkta;

–

atvērts Produkta korpuss;

–

netīšam sabojāta lentes plomba, sērijas numurs vai to neesamība.

D. Garantijas ierobežojumi un atbildības ierobežojumi
IZŅEMOT TIEŠĀS GARANTIJAS, KAS NORĀDĪTAS ŠEIT, UZŅĒMUMS SAMSUNG ATSAKĀS NO
JEBKĀDĀM CITĀM TIEŠAJĀM VAI NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, VISĀM
NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM
MĒRĶIM, TIESĪBU AKTU NEPĀRKĀPŠANU UN TIRDZNIECĪBAS DARĪJUMIEM. VISU TIEŠO UN
NETIEŠO GARANTIJU ILGUMS NEPĀRSNIEDZ IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS PERIODU. ŠIS
LĪGUMS IETVER UZŅĒMUMA SAMSUNG PILNU ATBILDĪBU UN VIENĪGI JUMS PIEEJAMO
KOMPENSĀCIJU ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMU PĀRKĀPŠANAS GADĪJUMĀ. UZŅĒMUMS SAMSUNG,
TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI NE PAR
KĀDIEM NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI ĪPAŠIEM ZAUDĒJUMIEM, JEBKĀDIEM
FINANSIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM VAI ZAUDĒTIEM DATIEM VAI FAILIEM PAT TAD, JA SAMSUNG IR
BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU, UN NEATKARĪGI NO JEBKĀDAS
IEROBEŽOTĀS KOMPENSĀCIJAS GALVENĀ MĒRĶA. SAMSUNG ATBILDĪBA NEPĀRSNIEDZ
SUMMU, KO JŪS SAMAKSĀJĀT PAR PRODUKTU. ŠIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI IR SPĒKĀ,
CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

E. Tiesību akti un jurisdikcija
Šo Līgumu regulē un izskaidro saskaņā ar Korejas Republikas likumiem (izņemot pretrunas
likumu noteikumos, kuri var noteikt citas jurisdikcijas likumu piemērošanu). Visi strīdi,
pretrunas vai prasības starp pusēm, kas radušās šī Līguma dēļ vai saistībā ar to (tostarp
saistībā ar tā esību, spēkā esamību vai izbeigšanu), tiks galēji atrisinātas šķīrējtiesā Seulā,
Korejā, kas noturēta angļu valodā, saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības kameras
noteikumiem par šķīrējtiesas norisi. Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un pusēm saistošs. Izņemot
apmēru, kādā sprieduma ievadei un jebkādai izrietošai izpildei var būt nepieciešama
izpaušana, visi jautājumi saistībā ar šķīrējtiesu, tostarp lēmumu, tiek turēti slepenībā.
Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.samsung.com/ssd un
http://www.samsung.com/support.
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碧真 (北京) 数码技术有限
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三星客服：400-810-5858
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