
 

 
 

Tak, fordi du har købt et SAMSUNG Solid State Drive ("Produktet"). SAMSUNG væ rdsæ tter dit 

køb og tilstræ ber altid at give dig den allerbedste servicekvalitet. LÆ S OMHYGGELIGT 

FØ LGENDE VILKÅ R OG BETINGELSER, FØ R DU BRUGE–R PRODUKTET FRA SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD. ("SAMSUNG"). VED AT BRUGE PRODUKTET ACCEPTERER DU 

VILKÅ RENE OG BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆ NSEDE SAMSUNG SSD-GARANTI 

("AFTALE”).  

 

 

A. Garantipolitik  

SAMSUNG garanterer over for køberen af Produktet i dets originale, forseglede emballage 

("Dig”), at Produktet ikke har materiale- eller fabrikationsfejl underlagt de betingelser, der 

angives heri, i den af følgende perioder, der ER KORTEST: (I) DEN BEGRÆ NSEDE 

GARANTIPERIODE, HVIS VARIGHED ER ANGIVET I AFSNIT B I DENNE AFTALE, STARTENDE 

MED DEN DATO, HVOR PRODUKTET BLEV KØ BT I DETS ORIGINALE, FORSEGLEDE 

EMBALLAGE, ELLER (II) PERIODEN SLUTTENDE PÅ  DEN DATO, DA SSD'EN HAR 

OVERSKREDET SIN TBW-TÆ RSKEL (SAMLET ANTAL SKREVNE BYTE), SOM KAN VÆ RE 

ANGIVET AF SAMSUNGS MAGICIAN-SOFTWARE (FOR SPECIFIKKE OPLYSNINGER OM DENNE 

TÆ RSKEL HENVISES TIL DATABLADET FOR DIT KONKRETE SSD-PRODUKT, DER FINDES PÅ  

www.samsung.com/ssd, www.samsung.com/samsungssd)  

 

I tilfæ lde af, at et gyldigt købsbevis ikke er tilgæ ngeligt, fastsæ ttes den begræ nsede 

garantiperiode på basis af produktionsdatoen.  

I tilfæ lde af, at SAMSUNG efter eget skøn vurderer, at Produktet har materiale- eller 

fabrikationsfejl og ikke er i væ sentlig overensstemmelse med de offentliggjorte 

specifikationer under normal brug, så læ nge Du ejer Produktet og i den begræ nsede 

garantiperiode og underlagt de betingelser og undtagelser, der forefindes i denne aftale, vil 

SAMSUNG efter eget valg enten: (1) reparere eller ombytte Produktet med et nyt eller 

forbedret Produkt med samme eller større kapacitet og funktionalitet, (2) tilbagebetale den 

aktuelle markedsvæ rdi af Produktet på det tidspunkt, hvor garantikravet fremsæ ttes over 

for SAMSUNG, hvis ikke SAMSUNG er i stand til at reparere eller ombytte Produktet. I 

tilfæ lde af udskiftninger kan SAMSUNG udskifte dit Produkt med et, der tidligere er blevet 

brugt, repareret og testet og opfylder SAMSUNG-specifikationerne. Garantiperioden for de 

reparerede og udskiftede produkter vil væ re den læ ngste af den resterende del af den 

oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage. Det returnerede Produkt til 

udskiftningsservice bliver ikke sendt tilbage til dig. Med i tilfæ lde af NTF (No Trouble Found 

– ingen problemer fundet) ved en diagnose, bliver Dit Produkt sendt tilbage til dig. Du skal 

altid sikkerhedskopiere vigtige data. Denne garanti gives kun til dig og kan ikke overdrages.  

 

 

Begræ nset garanti for Samsung SSD  

For alle Samsung SSD'er 



 

 

 

 

 

B. Begræ nset garanti (periode og TBW) 

Produkt Kapacitet 
Produktgarantipolitik  

(Periode for TBW)  

750 EVO 

120GB 3 år eller35 TBW 

250GB 3 år eller70 TBW 

500GB 3 år eller100 TBW 

830-serien 64GB/128GB/256GB/512GB 3 år 

840-serien 120GB/250GB/500GB 3 år 

840 PRO-serien 128GB/256GB/512GB 

5 år 

(73 TBW for 

virksomhedsanvendelser) 

840 EVO-serien 
120GB/250GB/500GB/ 

750GB/1TB 
3 år 

850 120GB 3 år eller75 TBW 

850 PRO-serien 

128GB/256GB 10 år eller150 TBW 

512GB/1TB 10 år eller300 TBW 

2TB 10 år eller450 TBW 

4TB 10 år eller600 TBW 

850 EVO-serien 

120GB/250GB 5 år eller75 TBW 

500GB/1TB 5 år eller150 TBW 

2TB/4TB 5 år eller300 TBW 

950 PRO 
256GB 5 år eller200 TBW 

512GB 5 år eller400 TBW 

960 EVO 

250GB 3 år eller100 TBW 

500GB 3 år eller200 TBW 

1TB 3 år eller400 TBW 

960 PRO 

512GB 5 år eller400 TBW 

1TB 5 år eller800 TBW 

2TB 5 år eller1,200 TBW 

 

 

C. Omfang af begræ nset garanti  



 

Garantien, der er angivet heri, gæ lder IKKE, hvis: (i) Produktet ikke blev anvendt i 

overensstemmelse med evt. medfølgende vejledning, (ii) Produktet ikke blev brugt til dets 

tilsigtede funktion og i dets tilsigtede miljø (iii) enhver fejl eller defekt er opstået som følge 

af tilstedevæ relsen af et/en tredjepartsprodukt, -software eller -komponent, uanset om de 

er godkendt eller ej, (iv) enhver fejl eller defekt var et resultat af forkert installation, eller 

testning, misbrug, forsømmelse, uautoriseret reparation, æ ndring, uheld, eller andre 

eksterne årsager, ELLER (v) der findes andre omstæ ndigheder, som SAMSUNG vurderer, er 

tegn på brud på denne aftale af dig. Du anerkender og accepterer, at Produktet ikke er 

designet til og ikke må anvendes i, inklusive uden begræ nsning, respiratorsystemer, udstyr 

til kritisk omsorg, medicinsk eller sikkerhedsmæ ssigt udstyr, eller andre anvendelser, hvor 

fejl kan medføre tab af liv eller personlig eller fysisk skade eller til nogen militæ r eller 

forsvarsmæ ssig anvendelse eller ved noget offentlig indkøb, hvor der kan gæ lde sæ rlige 

vilkår eller bestemmelser. I overensstemmelse hermed fraskriver SAMSUNG sig alt ansvar i 

forbindelse med, stammende fra eller relateret til nogen sådan anvendelse af Produktet, og 

du påtager dig alle risici, der stammer fra nogen sådan eller tilsvarende anvendelse af 

Produktet.  

 

SAMSUNGS garanti dæ kker IKKE nogen omkostning og udgifter i relation til SSD'ers 

eftersyn/samling og datagendannelse for reparationer eller udskiftninger. SAMSUNGS 

garanti omfatter heller IKKE Produkter, der, som eksempel, er blevet modtaget uforsvarligt 

emballeret, æ ndret eller fysisk beskadiget. Produkter vil blive undersøgt efter modtagelsen. 

Der henvises til en ikke-udtømmende liste med eksempler på garantiens begræ nsninger 

herunder:  

 forkert emballeret eller afsendt, herunder brugen af ikke-godkendt indpakning til 

transport,  

 alle æ ndringer, modifikationer eller fysiske skader på Produktet, herunder, men 

ikke begræ nset til, dybe ridser,  

 alle æ ndringer, modifikationer eller fjernelse af SAMSUNG-mæ rkater eller 

stregkoder på Produktet,  

 åbnet SSD-disk, eller  

 æ ndret eller manglende forseglingstape eller serienummer.  

 

 

D. Garantibegræ nsninger og begræ nsning af ansvar  

MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGE GARANTIER, DER ER ANGIVET HERI, FRASKRIVER 

SAMSUNG SIG ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅ EDE GARANTIER, HERUNDER, 

MEN IKKE BEGRÆ NSET TIL, UNDERFORSTÅ EDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED 

TIL ET BESTEMT FORMÅ L, IKKE-KRÆ NKELSE AF RETTIGHEDER, SÆ DVANE OG KUTYME. ALLE 

UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅ EDE GARANTIER ER BEGRÆ NSET TIL VARIGHEDEN AF 

DEN BEGRÆ NSEDE GARANTIPERIODE.  

 

DENNE AFTALE INDEHOLDER SAMSUNGS FULDE ANSVAR OG DIN ENESTE 

MISLIGHOLDELSESBEFØ JELSE VED BRUD PÅ  DENNE AFTALE. SAMSUNG, DETS 

LEVERANDØ RER ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER KAN UNDER INGEN OMSTÆ NDIGHEDER 



 

HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, HÆ NDELIGE ELLER SPECIELLE SKADER, 

Ø KONOMISKE TAB ELLER TAB AF DATA OG FILER, SELVOM SAMSUNG ER GJORT BEKENDT 

MED MULIGHEDEN FOR SÅ DANNE TAB OG UANSET, AT ET VÆ SENTLIGT FORMÅ L FOR ET 

BEGRÆ NSET MIDDEL EVT. IKKE OPFYLDES. UNDER INGEN OMSTÆ NDIGHEDER KAN 

SAMSUNGS ANSVAR OVERSKRIDE DET BELØ B, DER ER BETALT AF DIG FOR PRODUKTET. 

DISSE BEGRÆ NSNINGER OG UDELUKKELSER GÆ LDER I DET FULDE OMFANG, SOM LOVEN 

TILLADER.  

 

E. Lov og jurisdiktion  

Denne Aftale skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovene i republikken 

Korea (eksklusive bestemmelser om lovkonflikter, der kan lede til anvendelsen af en anden 

jurisdiktions love). Alle stridigheder, uoverensstemmelser eller krav mellem parterne, der 

stammer fra eller er i forbindelse med denne Aftale (inklusive dens eksistens, gyldighed 

eller afslutning), skal endeligt løses ved voldgift, der afholdes i Seoul, Korea og afholdes på 

engelsk i henhold til det internationale handelskammers regler for voldgift. Voldgiftens 

afgørelse skal væ re endelig og bindende for parterne. Med undtagelse af i den udstræ kning 

vurdering og efterfølgende håndhæ velse kan kræ ve fraskrivelse, skal alle forhold i 

forbindelse med voldgiften, inklusive afgørelse, holdes hemmelige.  

 

For flere informationer kan du besøge www.samsung.com/ssd 

og www.samsung.com/samsungssd. 

 

http://www.samsung.com/ssd
http://www.samsung.com/samsungssd

