
 

 

SAMSUNG Portable-SSD Garanzija Limitata 
Għall-Prodotti Kollha Samsung Portable-SSD 

Grazzi talli xtrajt SAMSUNG Portable-Solid State Drive (il-“Prodott”). SAMSUNG tapprezza li xtrajt il-prodott 
mingħandha u dejjem tipprova tagħtik l-aħjar kwalità ta' servizz. JEKK JOGĦĠBOK AQRA B'ATTENZJONI T-
TERMINI U L-KUNDIZZJONIJIET LI ĠEJJIN QABEL MA TUŻA L-PRODOTT IPPROVDUT MINN SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”). L-UŻU TIEGĦEK TAL-PRODOTT JIKKOSTITWIXXI QBIL MAT-TERMINI U 
L-KUNDIZZJONIJIET TA' DIN SAMSUNG SSD ID-DIKJARAZZJONI TA' GARANZIJA LIMITATA (“FTEHIM”). 

A. Politika ta' Garanzija 
SAMSUNG tiggarantixxi lix-xerrej tal-Prodott oriġinali fl-ippakkjar issiġillat oriġinali tiegħu ("Inti"), li l-
Prodott hu ħieles minn difetti fil-materjal u l-manifattura, suġġett għall-kundizzjonijiet iddikjarati hawnhekk, 
għall-PERJODU TA' GARANZIJA LIMITATA, LIEMA TUL TIEGĦU HU SPEĊIFIKAT F'SEZZJONI B TA' DAN IL-
FTEHIM, LI JIBDA FID-DATA LI FIHA L-PRODOTT INXTARA FL-IPPAKKJAR ISSIĠILLAT ORIĠINALI TIEGĦU. 

Fil-każ li prova valida tax-xiri ma tkunx disponibbli, il-perjodu ta' garanzija limitata jiġi determinat mid-data 
tal-manifattura. 

Fil-każ li SAMSUNG tiddetermina, fid-diskrezzjoni unika tagħha, li l-Prodott ikollu difetti fil-materjal jew fil-
manifattura, u ma jkunx konformi b'mod sostanzjali mal-ispeċifikazzjonijiet ppubblikati taħt użu normali, 
għal sakemm Inti tkun is-sid tal-Prodott u matul il-perjodu ta' garanzija limitata, u suġġett għall-
kundizzjonijiet u l-eċċezzjonijiet iddikjarati f'dan il-Ftehim, SAMSUNG se, fuq għażla tagħha, jew: (1) issewwi 
jew tissostitwixxi l-Prodott ma' Prodott ġdid jew irranġat, li jkollu kapaċità u funzjonalità daqs jew akbar mill-
Prodott oriġinali; jew (2) tagħti rifużjoni tal-valur kurrenti tas-suq tal-Prodott fil-ħin li l-claim tal-garanzija 
ssir lil SAMSUNG jekk SAMSUNG ma tkunx tista' ssewwi jew tissostitwixxi l-Prodott. Fil-każ ta' 
sostituzzjonijiet, SAMSUNG tista' tibdel il-Prodott Tiegħek ma' wieħed li kien intuża qabel, li ssewwa u jkun 
ġie ttestjat biex jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet ta' SAMSUNG. Il-perjodu ta' garanzija għal prodotti imsewwija 
u sostiwiti se jiġi applikat għall-itwal tal-bqija tal-perjodu tal-garanzija oriġinali jew disgħin (90) jum. Il-
Prodott li jinbagħat lura għal servizz ta' sostituzzjoni mhux se jintbagħat lura Lilek. Madankollu, fil-każ ta' 
NTF (No Trouble Found) permezz ta' dijanjosi, il-Prodott Tiegħek se jintbagħat lura Lilek. Għandek dejjem 
tagħmel back-up ta' kwalunkwe dejta importanti. Din il-garanzija hi pprovduta biss Lilek u mhijiex 
trasferibbli.  

B. Kundizzjoni tal-Garanzija Limitata (Perjodu) 

Prodott Kapaċità Politika ta' Garanzija tal-Prodott (Perjodu) 

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

C. Limitu tal-Garanzija Limitata 
Il-garanzija ddikjarata hawnhekk MHIJIEX se tapplika jekk: (i) il-Prodott ma jkunx intuża skont kwalunkwe 
istruzzjonijiet li jakkumpanjawh (www.samsung.com/samsungssd), (ii) il-Prodott ma jkunx intuża għall-
funzjoni intenzjonata u l-ambjent tiegħu, (iii) kwalunkwe ħsara jew difett li jkunu rriżultaw mill-preżenza ta' 
prodott, software jew komponent ta' parti terza, sew jekk awtorizzat u sew jekk le, (iv) kwalunkwe ħsara jew 
difett li jirriżultaw minn installazzjoni jew ittestjar mhux kif suppost, użu ħażin, negliġenza, tiswija mhux 
awtorizzata, modifikazzjoni, inċident, jew kawżi esterni oħrajn, JEW (v) ikun hemm kwalunkwe ċirkustanzi 
oħrajn li SAMSUNG tistabbilixxi li hi evidenza ta' ksur ta' dan il-Ftehim Minnek. Inti tirrikonoxxi u taqbel li l-
Prodott mhuwiex intenzjonat għall-użu, u mhuwiex se jintuża, li jinkludi mingħajr limitazzjoni, f'sistemi ta' 
life support, kura kritika, tagħmir mediku jew tas-sigurtà, jew applikazzjonijiet oħrajn fejn ħsara fil-prodott 
tista' tirriżulta f'telf ta' ħajja jew ħsara personali jew fiżika, jew kwalunkwe applikazzjoni militari jew difensiva, 
jew kwalunkwe akkwist governattiv li għalih jistgħu japplikaw termini jew dispożizzjonijiet speċjali. 
Għaldaqstant, SAMSUNG tiċħad kwalunkwe u kull responsabbiltà fir-rigward ta', u li tirriżulta minn, jew li hi 
relatata ma', kwalunkwe użu bħal dan tal-Prodott, u inti tassumi r-riskji kollha li jirriżultaw minn kwalunkwe 



 

 

applikazzjoni bħal din jew applikazzjoni simili tal-Prodott.  

Il-garanzija ta' SAMSUNG MA TKOPRI l-ebda spejjeż u kontijiet oħrajn relatati mal-overhaul/immuntar tal-
Prodott u l-irkuprar ta' dejta għat-tiswijiet jew sostituzzjonijiet. Il-garanzija ta' SAMSUNG ma tkoprix ukoll 
Prodotti li, pereżempju, ikun ġew riċevuti ippakkjati mhux kif suppost, mibdula, jew ikollhom ħsara fiżika. Il-
Prodotti se jiġu eżaminati malli jaslu. Inti tista' tirreferi għal-lista mhux eżawrjenti ta' eżempji tal-
esklużjonijiet tal-garanzija hawn taħt:  

− Il-prodott ikun ippakkjat ħażin jew jintbagħat mhux kif suppost. Dan jinkludi l-użu ta' shipping 
container mhux ikkwalifikat;  

− Kwalunkwe alterazzjonijiet, modifikazzjonijiet, jew ħsara fiżika tal-Prodott, li tinkludi, iżda mhijiex 
limitata għal, grif fond; 

− Kwalunkwe alterazzjonijiet, modifikazzjonijiet, jew tneħħija ta' kwalunkwe tikketti jew barcodes ta' 
SAMSUNG fuq il-Prodott;  

− Casing tal-Prodott miftuħ; jew 

− Tape seal jew numru tas-serje mbagħbsin jew neqsin.  

D. Limitazzjonijiet tal-Garanzija u Limitazzjonijiet tar-Responsabbiltà 
ĦLIEF GĦALL-GARANZIJI ESPRESSI HAWNHEKK, SAMSUNG TIĊĦAD IL-GARANZIJI ESPRESSI U IMPLIĊITI L-
OĦRAJN KOLLHA, LI JINKLUDU IŻDA MHUMIEX LIMITATI GĦAL KWALUNKWE GARANZIJI IMPLIĊITI TA' 
MERKANTIBILITÀ, ADATTABILITÀ GĦAL SKOP PARTIKULARI, NUQQAS TA' VJOLAZZJONI, U KORS TA' 
NEGOZJU U UŻU TA' KUMMERĊ. IL-GARANZIJI KOLLHA ESPRESSI U IMPLIĊITI HUMA LIMITATI FIT-TUL 
TAGĦHOM GĦALL-PERJODU TA' GARANZIJA LIMITATA. 

DAN IL-FTEHIM FIH IR-RESPONSABBILTÀ KOLLHA TA' SAMSUNG U R-RIMEDJU ESKLUSSIV TIEGĦEK GĦAL 
KSUR TA' DAN IL-FTEHIM. FL-EBDA KAŻ SAMSUNG, IL-FORNITURI TAGĦHA JEW KWALUNKWE AFFILJATI, 
M'GĦANDHOM IKUNU RESPONSABBLI GĦAL KWALUNKWE DANNI INDIRETTI, KONSEGWENZJALI, 
INĊIDENTALI JEW SPEĊJALI, KWALUNKWE TELF FINANZJARJU JEW KWALUNKWE DEJTA JEW FILES 
MITLUFIN, ANKI JEKK SAMSUNG TKUN ĠIET AVŻATA BIL-POSSIBBILITÀ TA' DANNI BĦAL DAWN U MINKEJJA 
N-NUQQAS TA' SKOP ESSENZJALI TA' KWALUNKWE RIMEDJU LIMITAT. FL-EBDA KAŻ, IR-RESPONSABBILTÀ 
TA' SAMSUNG MHU SE TAQBEŻ L-AMMONT IMĦALLAS MINNEK GĦALL-PRODOTT. DAWN IL-
LIMITAZZJONIJIET U L-ESKLUŻJONIJIET JAPPLIKAW SAL-AKTAR GRAD GĦOLI PERMESS MIL-LIĠI 
APPLIKABBLI.  

E. Liġi u Ġurisdizzjoni 
Dan il-Ftehim għandu jiġi ggvernat minn, u interpretat skont il-liġijiet tar-Repubblika tal-Korea (esklużi d-
dispożizzjonijiet fir-rigward ta' kunflitt fil-liġi li jistgħu jidderieġu l-applikazzjoni ta' liġijiet ta' ġurisdizzjoni 
oħra). It-tilwim, il-kontroversji jew il-claims kollha bejn il-partijiet li jirriżultaw minn, jew in konnessjoni ma' 
dan il-Ftehim (li jinkludu l-eżistenza, il-validità jew it-terminazzjoni tiegħu) għandhom finalment jiġu solvuti 
minn arbitraġġ li jrid isir f’ Seoul, il-Korea, u jitwettqu bl-Ingliż skont ir-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Kamra tal-
Kummerċ Internazzjonali. Is-sentenza tal-arbitraġġ li tagħti l-ammont finali, għandha tkun finali u li torbot il-
partijiet. Ħlief sal-limitu li s-sentenza u kwalunkwe infurzar sussegwenti jistgħu jkunu jeħtieġu żvelar, il-
materji kollha relatati mal-arbitraġġ, li jinkludu l-ammont mogħti, għandhom ikunu kunfidenzjali. 

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur http://www.samsung.com/ssd u 
www.samsung.com/samsungssd. 
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America  
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NJ07072 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) 

E.U. 
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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 
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