
 

 

„SAMSUNG Portable-SSD“ ribotoji garantija 
Visiems „Samsung Portable-SSD“ gaminiams 

Dėkojame, kad įsigijote „SAMSUNG Portable-Solid State Drive“ (toliau – „Gaminys“). SAMSUNG svarbus jūsų 
verslas, todėl visada siekia suteikti geriausios kokybės paslaugas. PRIEŠ NAUDODAMI „SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., LTD.“ („SAMSUNG“) PATEIKTĄ GAMINĮ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PATEIKTAS SĄLYGAS. 
GAMINIO NAUDOJIMĄ REGULIUOJA SUTARTIS SU ŠIOS „SAMSUNG SSD“ RIBOTOSIOS GARANTIJOS 
PAREIŠKIMO SĄLYGOMIS (TOLIAU – „SUTARTIS“). 

A. Garantijos politika 
SAMSUNG garantuoja originalioje pakuotėje supakuoto Gaminio pirkėjui („Jūs“), kad Gaminys neturės 
medžiagų ir darbo kokybės defektų, kaip nurodyta čia pateiktose sąlygose, RIBOTOSIOS GARANTIJOS 
LAIKOTARPĮ, KURIO TRUKMĖ NURODYTA ŠIOS SUTARTIES B SKYRIUJE, PRADEDANT SKAIČIUOTI NUO 
GAMINIO ĮSIGIJIMO ORIGINALIOJE PAKUOTĖJE DATOS. 

Jei nėra galiojančio pirkimo įrodymo, ribotosios garantijos laikotarpis nustatomas pagal pagaminimo datą. 

Jei SAMSUNG savo nuožiūra nustato, kad Gaminyje yra medžiagų arba darbo kokybės defektų, jis neatitinka 
paskelbtų normalaus naudojimo specifikacijų, kol turėsite Gaminį ribotosios garantijos laikotarpiu ir pagal 
šioje Sutartyje nurodytas sąlygas bei išimtis, SAMSUNG savo nuožiūra: 1) Gaminį pataisys ar pakeis nauju arba 
atnaujintu tokių pačių ar geresnių funkcijų Gaminiu; 2) jei SAMSUNG Gaminio negalės sutaisyti arba pakeisti, 
grąžins lėšas, atitinkančias Gaminio rinkos vertę pretenzijos pateikimo įmonei SAMSUNG metu. Jei 
nusprendžiama keisti, SAMSUNG gali pakeisti jūsų Gaminį anksčiau naudotu, pataisytu ir išbandytu, kad 
atitiktų SAMSUNG specifikacijas, gaminiu. Pataisytų ir pakeistų gaminių garantijos laikotarpis taikomas likusį 
pradinės garantijos laikotarpį arba devyniasdešimt (90) dienų (atsižvelgiama į ilgesnį laikotarpį). Grąžintas 
keistinas Gaminys nebus siunčiamas Jums atgal. Tačiau, jei atliekant diagnostiką nepavyks rasti gedimo, 
Gaminys bus grąžintas jums. Būtinai pasidarykite atsarginę visų svarbių duomenų kopiją. Ši garantija skirta 
tik Jums ir nėra perduodama.  

B. Ribotosios garantijos sąlyga (laikotarpis) 

Gaminys Talpa Gaminio garantijos politika (laikotarpis) 

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

C. Ribotosios garantijos aprėptis 
Čia nurodyta garantija NETAIKOMA, jei: i) Gaminys buvo naudojamas ne pagal instrukcijas 
(www.samsung.com/samsungssd), ii) Gaminys buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nenumatytoje aplinkoje, 
iii) bet kokia triktis ar gedimas atsirado dėl trečiosios šalies gaminio, programinės įrangos arba komponento 
(nesvarbu, ar jis leidžiamas naudoti, ar ne), iv) bet kokia triktis arba gedimas įvyko dėl netinkamo montavimo 
arba bandymo, naudojimo, aplaidumo, neleistino taisymo, modifikavimo, nelaimingo atsitikimo arba kitų 
išorinių priežasčių AR v) esant kitų aplinkybių, kurios, SAMSUNG nuomone, rodo, kad pažeidėte šią Sutartį. 
Pripažįstate ir sutinkate, kad Gaminys nėra skirtas ir neturi būti naudojamas, tuo neapsiribojant, gyvybės 
palaikymo sistemose, intensyvios terapijos, medicininėje arba saugos įrangoje ar kitose srityse, kuriose 
gedimas gali kainuoti gyvybę, padaryti asmeninės arba fizinės žalos, taip pat – karinėje ar gynybos srityje 
arba kituose valstybės įsigijimuose, kuriems gali būti taikomos specialios sąlygos ar nuostatos. Atitinkamai 
SAMSUNG atsisako visų įsipareigojimų, susijusių su Gaminio naudojimu, o jūs prisiimate visus pavojus, 
susijusius su tokiu arba panašiu Gaminio naudojimu.  

SAMSUNG garantija NEAPIMA jokių sąnaudų ir išlaidų, susijusių su Gaminio kapitaliniu remontu / surinkimu ir 
duomenų atkūrimu remontuojant arba keičiant. SAMSUNG garantija taip pat NETAIKOMA Gaminiams, kuriuos, 
pvz., gavote netinkamai supakuotus, pakeistus arba fiziškai pažeistus. Gauti Gaminiai bus patikrinti. Galite 
naudoti neišsamų garantijos išimčių pavyzdžių sąrašą:  



 

 

− netinkamai supakuota arba išsiųsta, įskaitant netinkamą gabenimo konteinerį;  

− visi Gaminio pakeitimai, modifikacijos arba fiziniai pažeidimai, įskaitant, bet neapsiribojant, gilius 
įbrėžimus; 

− visi pakeitimai, modifikacijos arba SAMSUNG etikečių ar brūkšninių kodų pašalinimas nuo Gaminio;  

− atidaryta Gaminio pakuotė; arba 

− sugadintas arba nėra juostos sandariklio ar serijos numerio.  

D. Garantijos apribojimai ir atsakomybės apribojimai 
IŠSKYRUS AIŠKIAI ČIA NURODYTAS GARANTIJAS, „SAMSUNG“ ATSISAKO VISŲ KITŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ IR 
NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS 
DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR GARANTIJĄ DĖL PAŽEIDIMO NEBUVIMO, 
PARDAVIMO EIGOS ARBA PANAUDOJIMO PREKYBOJE. VISOS IŠREIKŠTOS IR NUMANOMOS GARANTIJOS 
TAIKOMOS TIK RIBOTOSIOS GARANTIJOS LAIKOTARPIU. 

ŠI SUTARTIS YRA BENDRA „SAMSUNG“ ATSAKOMYBĖ IR JŪSŲ IŠSKIRTINĖ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ 
PAŽEIDUS ŠIĄ SUTARTĮ. JOKIU ATVEJU „SAMSUNG“, JOS TIEKĖJAI AR DUKTERINĖS ĮMONĖS NEATSAKO UŽ 
NETIESIOGINĘ, PRIEŽASTINĘ, ATSITIKTINĘ ARBA SPECIALIĄ ŽALĄ, JOKIUS FINANSINIUS NUOSTOLIUS AR 
DUOMENŲ BEI FAILŲ PRARADIMĄ, NET JEI „SAMSUNG“ BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ IR 
NEPAISANT BET KURIOS RIBOTOSIOS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS NETINKAMUMO PAGRINDINIAM TIKSLUI. 
JOKIU ATVEJU „SAMSUNG“ ATSAKOMYBĖ NEVIRŠYS UŽ GAMINĮ SUMOKĖTOS SUMOS. ŠIE APRIBOJIMAI IR 
IŠIMTYS TAIKOMI VISA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI.  

E. Teisė ir jurisdikcija 
Šis Sutartis reglamentuojama ir sudaroma pagal Korėjos Respublikos įstatymus (išskyrus teisinių nuostatų 
prieštaravimus, galimus dėl kitos jurisdikcijos įstatymų taikymo). Visus šalių konfliktus, nesutarimus arba 
pretenzijas, susijusias su šia Sutartimi (įskaitant jos buvimą, galiojimą arba nutraukimą), iš esmės spręs Seulo 
(Korėja) arbitražas; procesas vyks anglų kalba pagal Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo taisykles. 
Arbitražo sprendimas bus galutinis ir privalomas šalims. Išskyrus proceso protokolą ir visus vėlesnius 
reikalavimus, kuriuos gali reikėti atskleisti, visi su arbitražu susiję dalykai, įskaitant sprendimą, turi būti 
konfidencialūs. 

Daugiau informacijos rasite apsilankę http://www.samsung.com/ssd ir www.samsung.com/samsungssd. 

Regionas 
arba šalis 

Aptarnavimo centro 
pavadinimas Adresas 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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