
 

 

 

Hvala, ker ste kupili pogon SAMSUNG Solid State Drive (»izdelek«). SAMSUNG ceni 

poslovanje z vami in si vedno prizadeva zagotavljati storitve največje kakovosti. PRED 

UPORABO IZDELKA PODJETJA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (»SAMSUNG«) POZORNO 

PREBERITE NASLEDNJA DOLOČILA IN POGOJE. ČE UPORABLJATE IZDELEK, SE STRINJATE Z 

DOLOČILI IN POGOJI, NAVEDENIMI NA TEM GARANCIJSKEM LISTU ZA OMEJENO GARANCIJO 

ZA SAMSUNG SSD (»POGODBA«). 

 

 

A. Garancijski pravilnik 

SAMSUNG kupcu tega izdelka v izvorni embalaži (»vam«) jamči, da v skladu s pogoji, 

navedenimi v tem dokumentu, izdelek v navedenih obdobjih nima napak v materialu in 

izdelavi (ODVISNO, KATERO OBDOBJE JE KRAJŠE): (I) OBDOBJE OD DNEVA NAKUPA 

IZDELKA V IZVORNI EMBALAŽI DO DATUMA POTEKA OMEJENE GARANCIJE S TRAJANJEM, 

OPREDELJENIM V PRAVILNIKU O GARANCIJI (PODROBNOSTI NAJDETE V PRAVILNIKU O 

GARANCIJI) (ČE NI NA VOLJO NOBENEGA DOKAZA O DATUMU NAKUPA, VELJA, DA SE 

GARANCIJSKO OBDOBJE PRIČNE TRI (3) MESECE PO DATUMU IZDELAVE IZDELKA); ALI (II) 

OBDOBJE, KI SE KONČA NA DATUM, KO POGON SSD PRESEŽE MEJNO VREDNOST TBW 

(TOTAL BYTES WRITTEN), KOT JE OPREDELJENO V SAMSUNGOVI PROGRAMSKI OPREMI 

SAMSUNG MAGICIAN SOFTWARE (PODROBNEJŠE INFORMACIJE O MEJNI VREDNOSTI 

POIŠČITE V PODATKOVNIKU ZA SVOJ IZDELEK SSD, KI JE NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU 

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

V primeru, da veljaven dokaz nakupa ni na voljo, bo obdobje omejene garancije določeno 

glede na datum izdelave. Če SAMSUNG presodi, da ima izdelek napake v materialu ali napake, 

ki so nastale med proizvodnjo, in ne ustreza objavljenim specifikacijam, ki veljajo pri 

običajnih pogojih uporabe, dokler ste lastniki izdelka in med obdobjem omejene garancije, bo 

SAMSUNG v skladu s pogoji in izjemami, navedenimi v tej pogodbi, po lastni presoji: (1) 

popravil izdelek ali ga zamenjal z novim oziroma obnovljenim izdelkom enake ali boljše 

zmogljivosti in s podobnimi funkcijami ali (2) vam povrnil sredstva v višini vrednosti izdelka 

na tržišču, ki velja v času, ko SAMSUNG prejme garancijsko zahtevo, če SAMSUNG ne more 

popraviti ali zamenjati izdelka. Če pride do zamenjave, lahko SAMSUNG vaš izdelek zamenja z 

drugim, ki je že bil uporabljen, popravljen in preskušen, da ustreza specifikacijam podjetja 

SAMSUNG. Garancijsko obdobje za popravljene in zamenjane izdelke velja za daljši del 

preostanka izvornega garancijskega obdobja ali devetdeset (90) dni. Izdelka, ki ste ga poslali 

v zamenjavo, vam ne bodo poslali nazaj. Če bo diagnoza pokazala NTF (No Trouble Found), 

vam bo vaš izdelek poslan nazaj. Vedno naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov. Ta 

garancija je namenjena le vam in ni prenosljiva. 

 

 

 

Omejena garancija za Samsung SSD 

Za vse Samsung SSD 

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


 

 

 

 

 

B. Stanje omejene garancije (obdobje in TBW) 

Izdelek Zmogljivost 
Garancijski pravilnik za izdelek 

(obdobje ali TBW) 

750 EVO 

120GB 3 let ali 35 TBW 

250GB 3 let ali 70 TBW 

500GB 3 let ali 100 TBW 

Serija 830 64GB/128GB/256GB/512GB 3 leta 

Serija 840 120GB/250GB/500GB 3 leta 

Serija 840 PRO 128GB/256GB/512GB 
5 let 

(73 TBW za aplikacije v podjetjih) 

Serija 840 EVO 120GB/250GB/500GB/750GB/1TB 3 leta 

Serija 850 PRO 

128GB/256GB 10 let ali 150 TBW 

512GB/1TB 10 let ali 300 TBW 

2TB 10 let ali 450 TBW 

4TB 10 let ali 600 TBW 

850 120GB 3 let ali 75 TBW 

Serija 850 EVO 

120GB/250GB 5 let ali 75 TBW 

500GB/1TB 5 let ali 150 TBW 

2TB/4TB 5 let ali 300 TBW 

950 PRO 
256GB 5 let ali 200 TBW 

512GB 5 let ali 400 TBW 

960 EVO 

250GB 3 let ali 100 TBW 

500GB 3 let ali 200 TBW 

1TB 3 let ali 400 TBW 

960 PRO 

512GB 5 let ali 400 TBW 

1TB 5 let ali 800 TBW 

2TB 5 let ali 1,200 TBW 

 

 

C. Obseg omejene garancije 

Garancija, navedena v tem dokumentu, NE velja, če: (i) izdelka niste uporabljali v skladu s 



 

priloženimi navodili, (ii) izdelka niste uporabljali za predvideni namen in v okolju, za katerega 

je namenjen, (iii) je do katere koli napake ali okvare prišlo zaradi izdelka, programske opreme 

ali komponente drugega proizvajalca, ne glede na to, ali je uporaba takega izdelka, 

programske opreme ali komponente odobrena ali ne, (iv) je do katere koli napake ali okvare 

prišlo zaradi nepravilne namestitve ali preskušanja, neustrezne uporabe, malomarnosti, 

nepooblaščenega popravila, spreminjanja, nesreče ali drugih zunanjih vzrokov ALI (v) 

obstajajo druge okoliščine, za katere SAMSUNG presodi, da predstavljajo kršitev te pogodbe 

z vaše strani. Potrjujete in se strinjate, da izdelek ni namenjen in se ne uporablja s sistemi za 

ohranjanje pri življenju, za nego v primeru kritičnega stanja, medicinsko ali varnostno 

opremo, vendar ne omejeno na to, ali v drugih primerih, kjer bi lahko okvara povzročila smrt 

oziroma osebno ali telesno škodo, niti se ne uporablja za kakršno koli vojaško ali obrambno 

delovanje oziroma za potrebe javnega naročanja, za katero veljajo posebni pogoji ali določbe. 

V skladu s tem SAMSUNG zavrača kakršno koli in vso odgovornost, ki je s tem povezana ali iz 

tega izhaja, za takšno uporabo izdelka in vi prevzamete vse tveganje, ki izhaja iz takšne ali 

podobne uporabe izdelka. Garancija podjetja SAMSUNG NE krije nobenih stroškov in izdatkov, 

povezanih z obnavljanjem/montažo pogonov SSD in obnovo podatkov za popravila ali 

zamenjave. Garancija podjetja SAMSUNG prav tako NE velja za izdelke, ki so bili na primer 

prejeti v neustrezni embalaži, 

spremenjeni ali fizično poškodovani. Izdelki bodo pregledani ob prejemu. V nadaljevanju si 

lahko ogledate seznam primerov, ki ne obsega vseh možnih primerov, v katerih garancija ne 

velja: 

 izdelki v neustrezni embalaži ali neustrezno poslani izdelki, tudi izdelki v 

neustrezni embalaži za prevoz; 

 kakršne koli spremembe, prilagoditve ali fizične poškodbe izdelka, vključno z 

globokimi praskami, vendar ne omejeno nanje; 

 kakršne koli spremembe, prilagoditve ali odstranitev nalepk podjetja SAMSUNG ali 

črtnih kod z izdelka; 

 odprto ohišje pogona SSD ali 

 posegi v tesnilni trak ali serijske številke ali njihova odstranitev. 

 

 

D. Omejitve garancije in omejitev odgovornosti 

RAZEN ZA IZRECNA JAMSTVA, KI SO NAVEDENA V TEM DOKUMENTU, SAMSUNG ZAVRAČA 

VSA DRUGA IZRECNA ALI IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICITNIMI JAMSTVI 

PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITVIJO AVTORSKIH 

PRAVIC, POTEKOM TRGOVANJA IN UPORABO V TRGOVANJU, VENDAR NE OMEJENO NANJE. 

VSA IZRECNA IN IMPLICITNA JAMSTVA TRAJAJO, DOKLER TRAJA OBDOBJE OMEJENE 

GARANCIJE. 

V TEJ POGODBI STA OPISANA CELOTNA ODGOVORNOST PODJETJA SAMSUNG IN VAŠE 

IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU KRŠITVE TE POGODBE. SAMSUNG, NJEGOVI 

DOBAVITELJI ALI MOREBITNE PODRUŽNICE V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA 

NOBENO POSREDNO, POSLEDIČNO, NAKLJUČNO ALI POSEBNO ŠKODO, FINANČNO IZGUBO 

ALI IZGUBO PODATKOV OZIROMA DATOTEK, ČETUDI JE SAMSUNG MORDA BIL OBVEŠČEN, 

DA OBSTAJA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE, IN OMEJENO PRAVNO SREDSTVO 

MORDA NE IZPOLNJUJE SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. ODGOVORNOST PODJETJA 



 

SAMSUNG V NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA IZDELEK. TE 

OMEJITVE IN IZKLJUČITVE VELJAJO V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA 

ZAKONODAJA. 

 

 

E. Zakonodaja in sodna pristojnost 

To pogodbo ureja zakonodaja Republike Koreje, v skladu s katero se pogodbo tudi razlaga 

(izključujoč navzkrižja pravnih določb, ki lahko vodijo v uporabo zakonodaje druge sodne 

pristojnosti). Vsi spori, nasprotja ali zahtevki med strankami, ki izhajajo iz ali so v povezavi s 

to pogodbo (vključno z njenim obstojem, veljavnostjo ali prenehanjem veljavnosti), se 

dokončno razrešijo z arbitražo v Seulu, Južna Koreja, v angleškem jeziku v skladu s Pravili 

arbitraže Mednarodne trgovinske zbornice. Arbitražna 

odločba je za pogodbenici dokončna in zavezujoča. Vse zadeve v povezavi z arbitražo, 

vključno zodločbo, bodo zaupne, razen dokončne odločitve in vseh nadaljnjih ukrepov, ki bi 

zahtevali razkritje. 

Za več informacij obiščite spletni mesti www.samsung.com/ssd  

In www.samsung.com/samsungssd. 

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

