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SanDisk memberikan garansi ini kepada pembeli yang merupakan pengguna akhir
(“Anda”), bahwa produk ini (“Produk”), tidak termasuk muatan di dalamnya dan/atau
perangkat lunak yang disertakan pada Produk, akan bebas dari cacat material dalam
pembuatan, serta akan sesuai dengan spesifikasi produk SanDisk yang dipublikasikan,
dan akan sesuai untuk penggunaan normal sesuai dengan instruksi yang dipublikasikan
selama Masa Garansi sebagaimana ditentukan dalam tabel masa garansi tersebut, yang
dimulai pada tanggal pembelian dengan ketentuan bahwa Produk tersebut dijual secara
resmi. Garansi ini diberikan hanya untuk Anda dan tidak dapat dialihkan.
Garansi ini tidak mencakup penggunaan Produk sehubungan dengan penggunaan atau
perangkat berikut (sebagaimana ditentukan oleh SanDisk): (i) keausan normal, (ii)
perangkat video pemantauan, keamanan, dan pengawasan, (iii) kamera berbasis
protokol internet/jaringan, (iv) perangkat perekam dalam mobil/kamera dasbor/kamera
kotak hitam, (v) perangkat tampilan yang memutar video, (vii) perangkat set top box yang
melakukan perekaman terus menerus, (vii) perangkat pencatatan data berkelanjutan
seperti penggunaan pada server, atau (viii) penggunaan berlebihan lainnya yang melebihi
penggunaan normal sesuai dengan instruksi yang dipublikasikan. Pengecualian garansi
yang ditetapkan dalam poin (ii) – (vii) diatas tidak berlaku untuk produk: SanDisk High
Endurance Video Monitoring MicroSD Cards yang dijelaskan disini.
Garansi ini hanya mencakup produk SanDisk asli yang diimpor melalui saluran resmi.
Untuk melakukan klaim garansi, silahkan hubungi SanDisk melalui nomor telepon pada
halaman ini atau support@SanDisk.com selama Masa Garansi dengan memberikan
bukti pembelian (yang menunjukan tanggal dan tempat pembelian dan nama penjual)
serta nama, jenis dan nomor produk. Anda dapat mengembalikan Produk setelah
mendapatkan nomor Return Material Authorization dan mengikuti pedoman lain yang
terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi shop.westerndigital.com/en-ap/sandisk
dan pilih “support”. Garansi ini berlaku pada saat produk dikembalikan. SanDisk tidak
bertanggung jawab atas Produk yang hilang atau rusak selama pengiriman.
SanDisk dapat menentukan sendiri, untuk: (1) memperbaiki atau mengganti Produk
dengan Produk rekondisi atau rekondisi baru dengan kapasitas yang sama atau lebih
besar, atau produk lain yang setara; atau (2) mengembalikan sesuai nilai pasar Produk
saat ini pada saat klaim garansi diajukan ke SanDisk, atau nilai yang ditentukan oleh
persyaratan regional, jika SanDisk tidak dapat memperbaiki atau mengganti Produk. Lihat
di bawah untuk persyaratan regional. Dalam kasus penggantian, SanDisk dapat
mengganti Produk dengan yang sebelumnya digunakan, diperbaiki, dan diuji untuk
memenuhi spesifikasi SanDisk. SanDisk tidak akan bertanggung jawab terhadap
kerusakan tidak langsung atau kerusakan yang timbul selanjutnya (consequential
damage) (termasuk kehilangan data), atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan

yang tidak benar (termasuk penggunaan perangkat atau cara yang tidak kompatibel dan
penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi), atau karena instalasi yang tidak tepat,
perbaikan tidak profesional, modifikasi atau kecelakaan. Seluruh tanggung jawab
SanDisk yang dijelaskan dalam dokumen ini tidak akan pernah melebihi harga yang Anda
bayarkan untuk pembelian produk, ditambah biaya yang Anda perlukan untuk melakukan
klaim atas garansi. Produk SanDisk tidak boleh digunakan dalam situasi di mana jika
terjadi kegagalan dapat mengancam cedera atau nyawa, seperti sistem pendukung
kehidupan.
SANDISK MELEPASKAN SEMUA JAMINAN TERSURAT DAN TERSIRAT SEJAUH
DIIZINKAN OLEH HUKUM. JIKA SANDISK TIDAK DAPAT MENOLAK JAMINAN
TERSIRAT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA SEPANJANG YANG
DIMUNGKINKAN, JAMINAN TERSIRAT TERSEBUT DIBATASI SEBATAS JAMINAN
TERSURAT. JANGKA WAKTU GARANSI PADA PRODUK YANG TERGANTI ADALAH
SEBAGIAN DARI PERIODE GARANSI YANG TERSISA PADA PRODUK ASLI ANDA.
BEBERAPA
YURISDIKSI
TIDAK
MENGIZINKAN
PENGECUALIAN
ATAU
PEMBATASAN ATAS KERUSAKAN INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL,
SEHINGGA PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK
BERLAKU BAGI ANDA.
Garansi ini memberikan Anda hak hukum secara spesifik. Hukum nasional dan lokal
mungkin memberi Anda hak lain yang tidak dipengaruhi oleh garansi ini.

