
 

 

SAMSUNG Portable-SSD piiratud garantii 
Kõikidele Samsungi Portable-SSD sarjadele 

Aitäh, et ostsite toote SAMSUNG Portable-Solid State Drive („toode”). SAMSUNG väärtustab teie tegevusi ja 
püüab teile alati pakkuda parimat kvaliteetteenust. ENNE SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. („SAMSUNG”) 
TOOTE KASUTAMIST LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JÄRGMISI TINGIMUSI. TEIEPOOLNE TOOTE KASUTAMINE 
TÄHENDAB NÕUSTUMIST SELLE SAMSUNG SSD PIIRATUD GARANTII AVALDUSE („LEPING”) TINGIMUSTEGA. 

A. Garantiipoliitika 
SAMSUNG garanteerib selle toote, mis on oma algses suletud pakendis, ostjale („teie”), et tootel ei ole 
materjali ega töökvaliteediga seotud vigu, tootele kehtivad siin esitatud tingimused PIIRATUD 
GARANTIIPERIOODIL, MILLE KESTUS ON TÄPSUSTATUD SELLE LEPINGU PARAGRAHVIS B, ALATES 
KUUPÄEVAST, KUI TOODE OMA ALGSES SULETUD PAKENDIS OSTETI. 

Kui puudub kehtiv tõend ostust, määratakse piiratud garantiiperioodi alguseks valmistamise kuupäev. 

Juhul kui SAMSUNG omal ainuisikulisel äranägemisel otsustab, et tootel esineb defekte materjali või 
töökvaliteedi tõttu ja see ei vasta tavapärase kasutamise korral avaldatud tehnilistele nõuetele, nii kaua, kuni 
toode kuulub teile ja piiratud garantiiperioodi jooksul, kehtivad tingimused ja erandid on toodud selles 
lepingus, SAMSUNG teeb omal äranägemisel järgmist: 1) parandab või asendab toote uue või parandatud 
tootega, millel on sama või suurem jõudlus ja funktsionaalsus; või 2) tagastab toote eest makstud summa 
selleaegse turuväärtuse kohaselt, kui garantiinõue on SAMSUNGILE, kui SAMSUNG ei suuda toodet 
parandada või asendada. Asendamise korral võib SAMSUNG asendada teie toote teisega, mida on varem 
kasutatud, parandatud ja mida on kontrollitud, et see vastaks SAMSUNGI nõuetele. Parandatud ning 
asendatud toodete garantiiaega kohaldatakse kas ülejäänud algsele garantiiajale või üheksakümnele (90) 
päevale, olenevalt kumb periood pikem on. Vahetamise teenuseks tagastatud toodet ei saadeta teile tagasi. 
Kui diagnoosimisel selgub, et tegu on NTF-i (ühtki viga ei leitud) juhtumiga, saadetakse toode teile tagasi. 
Peaksite alati olulisi andmeid varundama. Seda garantiid pakutakse ainult teile ja see pole ülekantav.  

B. Piiratud garantiitingimus (periood) 

Toode Võimsus Toote garantiipoliitika (periood) 

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

C. Piiratud garantii ulatus 
Siin esitatud garantii EI kehti kui: (i) toodet ei kasutatud kaasasolevate juhiste kohaselt 
(www.samsung.com/samsungssd); (ii) toodet ei kasutatud selleks ettenähtud funktsiooniks ja vastavas 
keskkonnas; (iii) mis tahes rike või viga kerkis muu poole toote, tarkvara või komponendi kasutamisest, 
volitusega või mitte; (iv) mis tahes rike või viga tekkis valesti installimise või katsetamise, väärkasutuse, 
hooletusse jätmise, volitamata parandamise, modifitseerimise, õnnetuse või väliste tegurite tagajärjel; VÕI (v) 
esinevad mis tahes muud asjaolud, mida SAMSUNG käsitleb teiepoolse lepingurikkumisena. Te olete teadlik 
ja nõustute sellega, et toode ei ole mõeldud kasutamiseks ja et seda ei kasutata (sh piiranguta) elutegevust 
toetavates süsteemides, intensiivravis, meditsiinilisel otstarbel või ohutusseadmetega või muudel 
rakendusaladel, kus tooterike võib põhjustada surma või isiklikku või füüsilist kahju, samuti mis tahes 
sõjalisel või kaitsepoliitilisel otstarbel ega valitsusasutuse hangetes, millele võivad kehtida eritingimused või 
sätted. Sellekohaselt ütleb SAMSUNG lahti mis tahes vastutusest, mis tulenevad toote kasutamisest ja teie 
võtate enda peale kõik riskid, mis tulenevad toote mis tahes rakendamisviisist.  

SAMSUNGI garantii EI hõlma toote parandamisel või vahetamisel läbivaatuse/kokkupaneku ja andmete 
taastamise kulusid. SAMSUNGI garantii EI hõlma ka tooteid, mis on näiteks kätte saadud valesti pakendatuna, 
muudetuna või füüsiliselt kahjustatuna. Tooteid kontrollitakse vastuvõtmisel. Vaadake allpool toodud 
mittetäielikku garantiivälistuste näidete loendit.  



 

 

− Valesti pakendatud või tarnitud, sh mittekvalifitseeruva transpordikasti kasutamine;  

− kõik muudatused, modifikatsioonid või füüsiline kahjustus tootel, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, 
sügavad kriimustused; 

− kõik muudatused, modifikatsioonid või SAMSUNGI toodetelt siltide ja vöötkoodide eemaldamine;  

− avatud toote kest; või 

− rikutud või puuduv kaitseriba või seerianumber.  

D. Garantii piirangud ja vastutuse piirangud 
VÄLJA ARVATUD SIIN MÄRGITUD OTSESTEST GARANTIIDEST ÜTLEB SAMSUNG LAHTI KÕIKIDEST MUUDEST 
OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES KAUDSETEST 
KAUBASTATAVUSE GARANTIIDEST, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSEST, MITTERIKKUMISEST JA KINDLAT 
TÜÜPI TEHINGUST JA KAUBANDUSTAVAST. KÕIKIDE OTSESTE JA KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS EI ÜLETA 
PIIRATUD GARANTIIPERIOODI. 

SEE LEPING SISALDAB SAMSUNGI TERVET VASTUTUSEALA JA TEILE EKSKLUSIIVSET LEPINGURIKKUMISE 
HEASTAMISVAHENDIT. SAMSUNG, TEMA TARNIJAD VÕI PARTNERID EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL 
KAUDSETE, TEGEVUSEST TULENEVATE, JUHUSLIKE VÕI ERIKAHJUDE, MIS TAHES FINANTSKAHJUDE VÕI MIS 
TAHES KAOTATUD ANDMETE VÕI FAILIDE EEST, ISEGI KUI SAMSUNG ON TEADLIK SELLISTE KAHJUSTUSTE 
TEKKE VÕIMALIKKUSEST JA HOOLIMATA MIS TAHES PIIRATUD MEETMETE EBAÕNNESTUMISEST. MITTE 
MINGIL JUHUL EI ÜLETA SAMSUNGI VASTUTUS SUMMAT, MILLE TOOTE EEST MAKSITE. NEED PIIRANGUD JA 
VÄLISTUSED KEHTIVAD KOHALDUVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL.  

E. Õigus ja kohtualluvus 
Seda lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse Korea Vabariigi seaduste kohaselt (v.a vastusolus sätted, mis 
võivad viia muude kohtualluvuse seaduste rakendamiseni). Kõik lepingust (sh selle olemasolu, kehtivus või 
sellest taganemine) tulenevad pooltevahelised vaidlused, lahkarvamused või kaebused, lahendatakse 
lõplikult vahekohtus Soulis Koreas ja see toimub inglise keeles Rahvusvahelise Kaubanduskoja vahekohtu 
reglemendi alusel. Vahekohtuotsus on lõplik ja pooltele siduv. Kõik arbitraaži puudutavad asjaolud, sh otsus, 
on konfidentsiaalsed, v.a otsuse langetamiseks ja mis tahes järgnevaks jõustamiseks vajalik avaldamine. 

Lisateabe saamiseks vaadake lehti http://www.samsung.com/ssd ja www.samsung.com/samsungssd. 

Piirkond või 
riik Teeninduskeskuse nimi Aadress Tel 

한국 
(Korea) 

시머스 전자 

수원점: 경기도 수원시 영통구 

원천동 471번지 삼성테크노 303호 

용산점: 서울시 용산구 한강로 

1588-3366 

America  
(U.S., Canada) Total Tech Solutions, Inc. 49 Commerce Road, Carlstadt, 

NJ07072 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) 

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

Netherlands 

DE: 01806-SAMSUNG (726-7864) 
U.K.: 0330-SAMSUNG (726-7864) 
NL: 0900-SAMSUNG (726-7864) 
For other countries: 00800-8010-8011 

中国 
(China) 碧真(北京) 数码技术有限公司 中国北京市朝阳区酒仙桥东路9号

A2楼东3层，邮编 100015 
400-810-5858 

Australia & 
New Zealand Samsung Electronics Australia 3 Murray Rose Avenue, Sydney 

Olympic Park NSW 2127 1300-362-603 
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