
 

 

 

Takk for at du har kjøpt en SAMSUNG Solid State Drive ('Produktet'). SAMSUNG verdsetter 

kundeforholdet med deg og vil alltid gjøre sitt beste for å gi deg best mulig service. LES 

NØ YE GJENNOM FØ LGENDE BETINGELSER FØ R DU BRUKER PRODUKTET SOM ER LEVERT AV 

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ('SAMSUNG'). VED Å  TA PRODUKTET I BRUK VISER DU AT 

DU GODTAR BETINGELSENE I DENNE SAMSUNG SSD BEGRENSEDE GARANTIAVTALEN 

('AVTALEN'). 

 

 

A. Garantiregler 

SAMSUNG garanterer kjøperen av Produktet i den opprinnelige, forseglede emballasjen ('Du' 

eller 'Deg') at dette Produktet er uten materialfeil og produksjonsfeil under de betingelsene 

som er angitt her, I DEN TIDSPERIODEN SOM ER KORTEST AV: (I) DEN BEGRENSEDE 

GARANTIPERIODEN, HVOR VARIGHETEN ER BESKREVET I DEL B AV DENNE AVTALEN, 

BEGYNNER DEN DAGEN PRODUKTET BLIR KJØ PT I DEN OPPRINNELIGE, FORSEGLEDE 

EMBALLASJEN; ELLER (II) PERIODEN ENDER DEN DAGEN SSD HAR PASSERT GRENSEN FOR 

TOTALT ANTALL SKREVNE BYTE, SLIK DET ER ANGITT AV SAMSUNGS MAGICIAN-

PROGRAMVARE (FOR NÆ RMERE INFORMASJON OM DENNE GRENSEN, SE PRODUKTKARTET 

FOR DITT SPESIFIKKE SSD-PRODUKT, SOM DU FINNER PÅ  www.samsung.com/ssd, 

www.samsung.com/samsungssd) 

Dersom et gyldig kjøpsbevis ikke er tilgjengelig, bestemmes den begrensede 

garantiperioden av produksjonsdatoen. 

 

I tilfeller der SAMSUNG, helt etter eget skjønn, fastslår at Produktet har materialfeil eller 

produksjonsfeil og i all vesentlighet ikke oppfyller de publiserte spesifikasjonene under 

normal bruk i den tiden Du eier Produktet og under den begrensede garantiperioden, og 

underlagt betingelsene i denne Avtalen, vil SAMSUNG, etter eget skjønn, enten: (1) reparere 

Produktet eller erstatte Produktet med et nytt eller reparert Produkt med samme eller 

høyere kapasitet og funksjonalitet, eller (2) refundere den gjeldende markedsverdien av 

Produktet på tidspunktet da garantisaken ble sendt til SAMSUNG dersom ikke SAMSUNG er i 

stand til å reparere eller erstatte Produktet. Ved bytte av Produktet kan SAMSUNG bytte ut 

Produktet med et produkt som har væ rt brukt tidligere og som er reparert og testet slik at 

det oppfyller SAMSUNGs spesifikasjoner. Garantiperioden for reparerte og utbyttede 

produkter gjelder i den tidsperioden som er lengst av det gjenvæ rende av den opprinnelige 

garantiperioden eller nitti (90) dager. Produktet som er returnert for utbyttingsservice vil 

ikke bli sendt tilbake til deg. Men dersom vi ikke finner noen problemer etter å ha stilt en 

diagnose, blir Produktet ditt sendt tilbake til deg. Du bør alltid sikkerhetskopiere viktige data. 

Denne garantien gjelder bare for Deg, og kan ikke overføres til andre. 

 

 

Samsung SSD Begrenset garanti 

For alle Samsung SSD 

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


 

 

 

 

 

B. Begrenset garantibetingelse (periode og totalt antall skrevne byte) 

Produkt Kapasitet 

Produktgarantiregler 

(Periode eller totalt antall skrevne 

byte) 

750 EVO 

120GB 3 år eller 35 TBW 

250GB 3 år eller 70 TBW 

500GB 3 år eller 100 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 totalt antall skrevne byte for 

bedriftsbruk) 

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

750GB/1TB 
3 år 

850 120GB 3 år eller 75 TBW 

850 PRO-serien 

128GB/256GB 10 år eller 150 TBW 

512GB/1TB 10 år eller 300 TBW 

2TB 10 år eller 450 TBW 

4TB 10 år eller 600 TBW 

850 EVO-serien 

120GB/250GB 5 år eller 75 TBW 

500GB/1TB 5 år eller 150 TBW 

2TB/4TB 5 år eller 300 TBW 

950 PRO 
256GB 5 år eller 200 TBW 

512GB 5 år eller 400 TBW 

960 EVO 

250GB 3 år eller 100 TBW 

500GB 3 år eller 200 TBW 

1TB 3 år eller 400 TBW 

960 PRO 

512GB 5 år eller 400 TBW 

1TB 5 år eller 800 TBW 

2TB 5 år eller 1,200 TBW 

 

 



 

C. Omfang av den begrensede garantien 

Denne garantien gjelder IKKE hvis: (i) Produktet ikke ble brukt i samsvar med de 

medfølgende instruksjonene, (ii) Produktet ikke ble brukt i det miljøet eller til det formålet 

det er beregnet på, (iii) eventuelle feil eller skader har oppstått på grunn av at Produktet er 

brukt sammen med et produkt, en programvare eller en komponent fra en annen leverandør, 

uansett om dette er godkjent eller ikke, (iv) eventuelle feil eller skader er resultat av feil 

installasjon eller testing, feilbruk, forsømmelse, uautorisert reparasjon, modifikasjon, ulykke 

eller andre eksterne årsaker, ELLER (v) det finnes andre omstendigheter som SAMSUNG 

fastslår at er bevis på at Du har brutt denne Avtalen. Du anerkjenner og godtar at Produktet 

ikke er utformet for og ikke skal brukes i, inkludert, uten begrensning, overlevelsesutstyr, 

kritisk omsorg, medisinsk utstyr eller sikkerhetsutstyr eller andre bruksområder hvor svikt 

kan føre til tap av liv eller personlig eller fysisk skade, eller militæ rbruk eller forsvarsbruk 

eller offentlige innkjøp som er underlagt spesielle vilkår eller betingelser. SAMSUNG 

fraskriver seg dermed alt ansvar i forbindelse med, på grunn av eller relatert til slik bruk av 

Produktet og du påtar deg all risiko som oppstår ved slik eller lignende bruk av Produktet. 

SAMSUNGs garanti dekker IKKE noen kostnader eller utgifter forbundet med SSDs 

undersøkelser/montering og datagjenoppretting for reparasjoner og bytter. SAMSUNGs 

garanti dekker IKKE produkter som for eksempel mottas med mangelfull emballasje, som er 

endret, eller som har fysiske skader. Produktene vil bli inspisert ved mottak. Du kan se en 

mer omfattende liste med eksempler på garantiunntakene nedenfor: 

 

 mangelfull pakking eller forsendelse, inkludert bruk av uegnet 

forsendelsesemballasje; 

 eventuelle endringer, modifikasjoner eller fysiske skader på Produktet, inkludert, 

men ikke begrenset til, dype riper; 

 eventuell endring, modifikasjon eller fjerning av noen av SAMSUNGs etiketter 

eller strekkoder på Produktet; 

 åpnet SSD-deksel; eller 

 forsegling eller serienummer mangler eller er forsøkt manipulert. 

 

 

D. Garantibegrensninger begrensninger av erstatningsansvar 

MED UNNTAK AV DE UTTRYKTE GARANTIENE SOM ER NEVNT I DETTE DOKUMENTET, 

FRASKRIVER SAMSUNG SEG ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅ TTE GARANTIER, 

INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅ TTE GARANTIER OM 

SALGBARHET, EGNETHET TIL BESTEMTE BRUKSOMRÅ DER, OVERHOLDELSE AV 

RETTIGHETER OG BESTEMMELSER, FORLØ P OG PRAKSIS. ALLE UTTRYKKELIGE OG 

UNDERFORSTÅ TTE GARANTIER ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE 

GARANTIPERIODEN. 

DENNE AVTALEN VISER SAMSUNGS FULLSTENDIGE ANSVAR OG DITT ENESTE RETTSMIDDEL 

VED BRUDD PÅ  DENNE AVTALEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SAMSUNG, 

SAMSUNGS LEVERANDØ RER, PARTNERE ELLER DATTERSELSKAPER HOLDES 

ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIFIKKE SKADER 

ELLER FØ LGESKADER, Ø KONOMISKE TAP ELLER TAP AV DATA ELLER FILER, SELV OM 



 

SAMSUNG SKULLE HA BLITT VARSLET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER, OG UTEN 

HENSYN TIL OM EVENTUELLE BEGRENSEDE TILTAK IKKE HAR FUNGERT ETTER HENSIKTEN. 

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SAMSUNGS ERSTATNINGSANSVAR OVERSTIGE DET 

DU HAR BETALT FOR PRODUKTET. DISSE BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE GJELDER SÅ  

LANGT SOM DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV. 

 

 

E. Lov og jurisdiksjon 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Republikken Korea 

(unntatt konflikt om lovens bestemmelser som kan lede anvendelsen av en annen 

jurisdiksjons lover). Alle tvister, kontroverser eller krav mellom partene som følge av eller i 

forbindelse med denne avtalen (herunder dens eksistens, gyldighet eller opphør) skal 

endelig avgjøres ved voldgift som skal holdes i Seoul, Korea og gjennomføres på engelsk 

under voldgiftsreglene for ICC (International Chamber of Commerce). Voldgiftskjennelsen 

skal væ re endelig og bindende for partene. Bortsett fra i den utstrekning oppføring av 

dommen og eventuell senere håndheving kan kreve avdekking, skal alle saker knyttet til 

voldgift, inkludert kjennelsen, væ re konfidensielle. 

Gå inn på www.samsung.com/ssd og www.samsung.com/samsungssd hvis du vil vite mer. 

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

