Thông Báo Chính Sách Bảo Hành Tại Việt Nam
Seagate Technology
Tất cả các ổ đĩa cứng nhập vào Việt Nam không thông qua các Nhà Phân Phối Chính Thức của
Seagate tại Việt Nam sẽ phải tự chịu trách nhiệm liên hệ với nguồn mua hàng về các dịch vụ bảo
hành.
Các ổ đĩa cứng tích hợp trong các hệ thống của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) sẽ phải tự chịu
trách nhiệm liên hệ với các nhà sản xuất OEM này về các dịch vụ bảo hành.
Seagate thực hiện bảo hành và phục hồi các lỗi hư hỏng bằng các kỹ năng chuyên nghiệp và sử dụng các
vật tư, sản phẩm mới của Seagate hoặc Maxtor.
Từ chối bảo hành tất cả các trường hợp lỗi gây ra bởi (a) sử dụng thương mại; tai nạn; cố ý lạm dụng; thiếu
cẩn trọng; va đập; phóng tĩnh điện; nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt quá đặc tính kỹ thuật cho phép; lắp đặt sai; sửa
đổi trong quá trình hoạt động bảo trì; hoặc (b) sử dụng sai quy cách do không tuân theo đúng hướng dẫn;
hoặc (c) mất mật khẩu; hoặc (d) các trục trặc do tác động từ các thiết bị khác. Từ chối bảo hành tất cả các
trường hợp sản phẩm có nhãn bị tháo gỡ, bị làm giả mạo hoặc không còn nguyên vẹn, hoặc có bất kỳ sự
sửa đổi nào khác (bao gồm việc tháo gỡ nắp ngoài hoặc bất cứ thành phần nào của sản phẩm).
Để tìm hiểu toàn bộ các chi tiết về chính sách bảo hành của Seagate, xin vui lòng truy cập trang:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=enUS&name=Seagate_Technology_Limited_Consumer_Warranty&vgnextoid=516fd20cacdec010VgnVCM1000
00dd04090aRCRD

Bảo hành Seagate không chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan tới phục hồi hoặc cứu dữ liệu.
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Vietnam Limited Warranty Statement
Seagate Technology Limited Warranty
Drives purchased from non Seagate authorized distributors in Vietnam will have to contact point of purchase
for warranty service .
Drives purchased as part of a system built or sold by an original equipment manufacturer must be returned to
that original equipment manufacturer.
Seagate limited warranty policy cover defects in material or workmanship in new Seagate or Maxtor products.
Seagate warranties do not cover any problem that is caused by (a) commercial use; accident; abuse; neglect;
shock; electrostatic discharge; heat or humidity beyond product specifications; improper installation; operation;
maintenance or modification; or (b) any misuse contrary to the instructions in the user manual; or (c) loss
passwords; or (d) malfunctions caused by other equipment. Our limited warranties are void if a product is
returned with removed, damaged or tampered labels or any alterations (including removal of any component or
external cover).
For complete limited warranty policy, please visit :
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=enUS&name=Seagate_Technology_Limited_Consumer_Warranty&vgnextoid=516fd20cacdec010VgnVCM1
00000dd04090aRCRD

Data recovery is not covered under the warranty and is not part of the repair or exchange process.
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