
 

 

Begränsad garanti för SAMSUNG Portable-SSD  

För alla i serien Samsung Portable-SSD 

Tack för att du valde en SAMSUNG Portable-Solid State Drive (“Produkten”). Vi på SAMSUNG 

värdesätter dig som kund och strävar alltid efter att ge dig bästa möjliga service. LÄS 

FÖLJANDE GARANTIVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DIN PRODUKT FRÅN 

SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD. (“SAMSUNG”). GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN 

GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL FÖR SAMSUNG SSD (“AVTALET”). 

A. Garantipolicy 

SAMSUNG garanterar köparen av Produkten i försluten originalförpackning (“Du”) att 

Produkten är fri från fel i material och utförande, med förbehåll för de villkor som anges häri, 

under DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN, VARS VARAKTIGHET ANGES I AVSNITT B I 

DETTA AVTAL, RÄKNAT FRÅN DET DATUM PRODUKTEN KÖPTES I FÖRSLUTEN 

ORIGINALFÖRPACKNING. 

I händelse av att ett giltigt inköpsbevis saknas, bestäms den begränsade garantiperioden av 

tillverkningsdatum. 

I händelse av att SAMSUNG efter eget godtycke avgör, att Produkten lider av defekter i 

material eller tillverkning och inte i grunden efterlever publicerade specifikationer under 

normal användning, så länge du äger Produkten och under den begränsade garantitiden, och 

i enlighet med de villkor och undantag som anges i detta Avtal, kommer SAMSUNG att, efter 

eget godtycke, antingen: (1) reparera eller byta Produkten mot en ny eller ombearbetad 

Produkt av motsvarande eller större kapacitet och funktion; eller (2) återbetala Produktens 

aktuella marknadsvärde vid den tidpunkt som garantianspråket görs till SAMSUNG om 

SAMSUNG inte kan reparera eller byta Produkten. Vid utbyte kan SAMSUNG byta ut din 

Produkt mot en produkt som tidigare har använts, reparerats och testats för att uppfylla 

SAMSUNG-specifikationerna. Garantitiden för reparerade och ersatta produkter kommer att 

tillämpas för den period som är längst av återstoden av den ursprungliga garantiperioden 

eller nittio (90) dagar. Produkten som returnerats för byte kommer inte att återsändas till dig. 

Om inget fel kan påvisas vid undersökning återsänds din Produkt till dig. Säkerhetskopiera 

alltid viktiga data. Denna garanti lämnas endast till Dig och kan inte överlåtas. 

B. Villkor för begränsad garanti (tidsperiod) 

Produkt Kapacitet 
Garantipolicy för Produkten 

(tidsperiod) 

Portable SSD T1 250GB/500GB/1TB 3 år 

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

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



 

 

Portable SSD X5 500GB/1TB/2TB 3 år 

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

Portable SSD T7 500GB/1TB/2TB 3 år 

 

C. Omfattning av begränsad garanti 

Garantin som beskrivs häri ska INTE gälla om: (i) Produkten inte har använts enligt 

medföljande anvisningar (http://www.samsung.com/ssd), (ii) Produkten inte har använts för 

avsett ändamål, (iii) ett fel eller en defekt har uppstått till följd av att en produkt, 

programvara eller komponent från en annan tillverkare har använts, med eller utan tillstånd, 

(iv) ett fel eller en defekt har uppstått till följd av felaktig installation eller provning, 

missbruk, försummelse, obehörig reparation, modifiering, olyckshändelse eller andra yttre 

omständigheter och (v) det föreligger andra omständigheter som SAMSUNG bedömer utgöra 

bevis för att Du brutit mot Avtalet. Du godkänner att Produkten inte är avsedd att eller får 

användas för till exempel livsuppehållande åtgärder, intensivvård, medicinsk utrustning, 

säkerhetsutrustning eller liknande användningsområden där produktfel kan resultera i 

dödsfall, personskada eller fysisk skada, i militära eller försvarsmässiga tillämpningar eller 

vid offentlig upphandling där särskilda villkor eller bestämmelser kan gälla. SAMSUNG 

frånsäger sig följaktligen allt ansvar i samband med eller relaterat till sådan användning av 

Produkten och du ansvarar för alla risker till följd av sådan eller liknande användning av 

Produkten. 

SAMSUNGS garanti täcker INTE kostnader och utgifter i samband med översyn/montering av 

Produkten och dataåterställning vid reparationer eller byten. SAMSUNGS garanti omfattar 

inte heller produkter som, exempelvis, har mottagits utan korrekt paketering eller utsatts för 

utbyte av delar eller fysisk skada. Produkter kommer att granskas vid mottagande. En icke 

fullständig lista med exempel på undantag från garantin finns nedan: 

– bristfällig paketering eller frakt, inklusive användning av ej godkänt emballage 

– alla ändringar, modifieringar och fysiska skador på Produkten, inklusive, men inte 

begränsat till, djupa repor 

– ändringar eller avlägsnande av SAMSUNG-etiketter eller streckkoder på produkten 

– öppnat produkthölje 

– serienummer som har manipulerats eller saknas. 

D. Begränsningar av garantin och ansvarsbegränsning 

MED UNDANTAG FÖR DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DETTA AVTAL FRÅNSÄGER SIG 

SAMSUNG ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE 

BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET 

FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, 

HANDELSBRUK OCH HANDELSKUTYM. ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA 

GARANTIER BEGRÄNSAS TIDSMÄSSIGT TILL DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. DETTA 

http://www.samsung.com/portable-ssd


 

 

AVTAL INNEHÅLLER SAMSUNGS HELA ANSVARSSKYLDIGHET OCH DIN ENDA 

KOMPENSATION FÖR BROTT MOT DETTA AVTAL. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA 

SAMSUNG, DESS LEVERANTÖRER ELLER DOTTERBOLAG VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR 

INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, EKONOMISK 

FÖRLUST ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER FILER, ÄVEN OM SAMSUNG HAR 

UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT NÅGON BRIST I 

DEN EGENTLIGA AVSIKTEN MED NÅGON BEGRÄNSAD KOMPENSATION. UNDER INGA 

FÖRHÅLLANDEN SKA SAMSUNGS ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU 

BETALADE FÖR PRODUKTEN. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER SÅ LÅNGT 

TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER.   



 

 

E. Lagstiftning och jurisdiktion 

Detta Avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Republiken Korea 

(undantaget konflikt med lagens bestämmelser som styr tillämpningen av en annan 

jurisdiktions lagar). Alla tvister, kontroverser eller anspråk mellan parterna som uppkommer 

av eller i samband med detta Avtal (inklusive dess existens, giltighet eller uppsägning) löses 

definitivt genom skiljeförfarande som ska hållas i Seoul, Korea och genomföras på engelska i 

enlighet med Internationella handelskammarens regler för skiljeförfarande. Skiljedomen ska 

vara slutgiltig och bindande för parterna. Förutom i den utsträckning domen och eventuell 

efterföljande verkställighet kräver avslöjande, ska alla frågor som rör skiljeförfarandet, 

däribland skiljedomen, vara konfidentiella. 

Mer information finns på http://www.samsung.com/ssd och 

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

Region eller land Servicecenternamn Adress Tel. 

 (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 

 

 

http://www.samsung.com/portable-ssd
http://www.samsung.com/support

