
"ساندیسك"المنتجات االستھالكیة من الشركة الصانعة  ضمان  

.فقط علیھم مقتصراً  بالضرورة یكون أن دون المتحدة العربیة اإلمارات دولة في للمستھلكین الضمان ھذا أعد  

2016 أبريل 5تاریخ سریان الضمان   

أن ھذا المنتج ("المنتج") ھو، باستثناء المحتوى و/أو لبیان تُقدم شركة "ساندیسك" ھذا الضمان إلى المشتري والمستخدم النھائي ("أنت" أو "ضمائر المتكلم")، 
ً البرمجیات المقدمة معھ أو فیھ، س  یكون مناسبس جات ساندیسك، وأنھالمنشورة لمنتمواصفات المن العیوب المصنعیة الجوھریة وأنھ متوافق مع  یكون خالیا
ً المحددة في الجدول والتي تبدأ من تاریخ الشراء، بشرط أن یكون المنتج متاح فترة الضمانخالل  المنشورةلالستخدام العادي وفقاً لإلرشادات  قانونیاً في السوق.  ا

خصیصاً لك وال یمكن لك التنازل عنھ.یُقدم ھذا الضمان ویجب التنویھ إلى أن   

) أجھزة 2( وأ) التلف والبلى باالستخدام العادي 1ساندیسك): (وفق ما تحدده ال یشمل ھذا الضمان استخدام المنتج فیما یتعلق باالستخدام أو األجھزة التالیة (
القیادة/كامیرات الصندوق لوحة ) أجھزة التسجیل/كامیرات 4( وأ) كامیرات برتوكول/شبكة اإلنترنت 3( وأواألجھزة األمنیة وأجھزة الرقابة  المراقبة بالفیدیو

ستمر، كخوادم ) أجھزة تسجیل البیانات الم7) أجھزة االستقبال مع خاصیة التسجیل المستمر أو (6) أجھزة العرض مع خاصیة تكرار الفیدیو أو (5األسود أو (
ً لإلرشادات المنشورة. ولمزید من المعلومات عن منتجات ساندیسك المراد 8اإلنترنت مثالً أو ( ) أي استخدامات مفرطة تتجاوز االستخدام االعتیادي وفقا

ف على المنتجات العالیة التحمل وذلك ) أعاله، یرجى زیارة صفحة المنتج الخاصة بنا للتعر6) إلى (1استخدامھا لألغراض واألجھزة المبینة في الفقرات (
.ھنابالضغط   

 فقط، الأوروبية الاقتصادية المنطقة في للمستهلكين وبالنسبة .فقط الأصلية ®سانديسك منتجات الضمان هذا يغطي
 لأي دعم أي بتقديم ("ديجيتال ويسترن") التابعة شركاتها من أي ولا إنك تكنولوجيز ديجيتال ويسترن شركة تقوم لن
 وطرحها استيرادها يتم لم أو الأوروبية الاقتصادية المنطقة سوق في طرحها أو باستيرادها ديجيتال ويسترن تقم لم منتجات

.ديجيتال ويسترن بشركة الخاصة المعتمدة المنافذ خلال من بيعها يتم ولم منها بتصريح السوق ذلك في  

أو على البرید اإللكتروني  الجدوللتقدیم مطالبة بموجب ھذا الضمان، یرجى التواصل مع شركة ساندیسك على رقم الھاتف المبین في 
support@SanDisk.com وإبراز دلیل على الشراء (إظھار تاریخ ومكان الشراء واسم البائع) واسم المنتج ونوعھ ورقمھ. ویمكنك إعادة  خالل فترة الضمان

والنقر  www.sandisk.comیارة المنتج بعد حصولك على رقم تصریح بإعادة منتج واتباع أي إرشادات مدرجة أخرى. ولمزید من المعلومات، یرجى ز
". ویعتبر ھذا الضمان مشروط بإعادة المنتج، وعلیھ فإن ساندیسك ال تتحمل مسؤولیة فقدان أو تلف أي منتج خالل عملیة الشحن.supportعلى "الدعم/  

) إرجاع القیمة السوقیة 2أو تجدیده أو ( ) بإصالح المنتج أو استبدالھ بآخر جدید أو بمنتج تم ترمیمھ1القیام إما (یجوز لشركة ساندیسك، وفق خیارھا الخاص، 
وقت استالم ساندیسك للمطالبة بموجب الضمان وذلك في حالة تعذر على شركة ساندیسك إصالح المنتج أو استبدالھ. وفي حالة استبدال كما تكون بللمنتج الحالیة 
مواصفات ساندیسك. للتأكد من أنھ یستوفي تج، یجوز لشركة ساندیسك استبدال المنتج بآخر سبق استخدامھ وإصالحھ واختباره المن  

ذلك استخدام ال تكون ساندیسك مسؤولة عن أي ضرر غیر مباشر أو تبعي (بما في ذلك فقدان البیانات) أو عن أي ضرر ناجم عن استخدام غیر صحیح (بما في 
 من قبل غیر مختص أو أي تعدیل المنتج ر متوافق مع المنتج أو استخدام المنتج بطریقة أو لغرض بخالف اإلرشادات) أو عن تركیب خاطئ أو إصالحجھاز غی

الیف التي تكبدتھا . ویُشكل ھذا الضمان المسؤولیة الكاملة لشركة ساندیسك بحیث لن تتجاوز بأي حال السعر الذي سددتھ مقابل المنتج والتكیصیبھ أو حادث لھ
، كأنظمة دعم في تقدیم مطالبتك بموجب الضمان. وال یجوز استخدام منتجات ساندیسك في تطبیقات قد یؤدي أي خلل في المنتج الحتمال حدوث إصابة أو وفاة

على ساندیسك إبراء ذمتھا من أي كفاالت ضمنیة الحیاة. وتبرئ ساندیسك ذمتھا من كافة المصاریف والكفاالت الضمنیة إلى أقصى حد یجیزه القانون. وإذا تعذر 
تج بدیل ھي بموجب القانون النافذ، فعندھا تكون تلك الكفاالت الضمنیة مقتصرة، إلى أقصى حد ممكن، على مدة الضمان الصریحة. وتكون مدة ضمان أي من

باستثناء أو تقیید األضرار العرضیة أو التبعیة، وعلیھ  )تصاص القضائيالمدة المتبقیة من مدة ضمان منتجك األصلي. وقد ال تسمح بعض الدول (أو مناطق االخ
فإن استثناء أو تقیید المسؤولیة المبین أعاله قد ال ینطبق علیك.   

ى ال تتأثر بھذا الضمان.خرإن ھذا الضمان یمنحك حقوقاً قانونیة محددة، ولكن القوانین الوطنیة والمحلیة والقوانین الساریة على مستوى الدولة قد تمنحك حقوقاً أ  

 


