
بیان الضمان المحدود لشركة كینغستون
أكمل المعلومات بشأن ضمانات كینغستون الُمدرجة أدناه. یمكنك االنتقال مباشرةً إلى القسم الذي تریده بسرعة أكبر بتحدید الموضوع الذي تحتاج

:إلیھ من القائمة التالیة

مدة الضمان
دعم تقني مجاني

إجراءات ومتطلبات المطالبة بالضمان
إخالء المسؤولیة

تضمن شركة كینغستون للمستھلك األصلي أن تكون منتجاتھا خالیة من العیوب في المواد والتصنیع بموجب الشروط واألحكام الواردة ھنا.
بموجب الشروط والقیود الموضحة أدناه، ستقوم شركة كینغستون، حسبما تختار، إما بإصالح القطعة المعطوبة في منتجاتھا أو استبدالھا بناًء على

سبب یعود للتصنیع أو المواد غیر الجیدة. یتم تزوید القطع المصلحة أو المنتجات البدیلة من قِبل كینغستون باستبدالھا، وستكون إما جدیدة أو
خاضعة إلعادة المصادقة. تم اختبار جمیع المنتجات التي تخضع إلعادة مصادقة لضمان كونھا معادلة وظیفیًا للمنتجات الجدیدة. إذا لم تتمكن

كینغستون من إصالح أو استبدال المنتج، فإنھا ستقوم بإعادة المبلغ أو إیداعھ في حساب العمیل سواء كانت قیمة المنتج في وقت تقدیم المطالبة بناًء
.على الضمان أم قیمة سعر الشراء أیھما أقل. یجب تقدیم إثبات الشراء الذي یُظھر تاریخ ومكان الشراء األصلیین، ووصف المنتج وسعره

ال یغطي ھذا الضمان المحدود أي تلف للمنتج ناتج عن التركیب غیر السلیم، والحوادث، وإساءة االستخدام، واالستخدام الخاطئ، والكوارث
الطبیعیة، وإمداد الكھرباء غیر الكافي أو المفرط، الظروف البیئیة أو المیكانیكیة غیر الطبیعیة، أو أي من عملیات الفك أو اإلصالح أو التعدیل

غیر المصرح بھا للمنتج. ال یسري ھذا الضمان المحدود في الحالتین التالیتین: (أ) لم یتم استخدام المنتج بشكل متوافق مع أي إرشادات مرفقة، أو
.(ب) لم یتم استخدام المنتج ألداء الوظیفة المنوط بھ أداؤھا

ال یسري ھذا الضمان المحدود أیًضا على أي منتج تم تغییر أو محو أو إزالة معلومات التعریف األصلیة عنھ أو لم تتم معالجتھ أو تعبئتھ بشكل
.صحیح، أو تم بیعھ على أنھ مستعمل أو تم إعادة بیعھ بما ال یتفق مع لوائح الوالیات المتحدة وغیرھا من لوائح التصدیر ساریة المفعول

یغطي ھذا الضمان المحدود فقط إصالح منتجات كینغستون المعطوبة أو استبدالھا أو إعادة قیمتھا المالیة أو إیداعھا في حساب العمیل، على النحو
الموضح أعاله. ال تتحمل كینغستون مسؤولیة، وال تغطي بموجب الضمان، أیة خسائر أو أضرار من أي نوع ناجمة عن فقد أو خسارة أو تلف

المحتویات أو البیانات أو أیة تكالیف مقترنة بتحدید مصدر مشكالت النظام أو إزالة أو صیانة أو تركیب منتجات كینغستون. یستثني ھذا الضمان
البرامج أو األجھزة المتصلة أو البیانات المخزنة التي توفرھا جھة خارجیة. وبناًء على ذلك ال تتحمل كینغستون مسؤولیة أیة خسائر أو أضرار
عرضیة أو فعلیة ناجمة عن البرامج أو األجھزة المتصلة أو البیانات المخزنة التي توفرھا جھة خارجیة. في حال وجود مطالبة، فإن المسؤولیة

.الوحیدة والقصوى لكینغستون ھي إصالح أو استبدال الجھاز أو رد ثمنھ وفق تقدیرھا وحدھا

مدة الضمان

**:ضمان العمر االفتراضي للمنتج

:تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان مدى الحیاة للمنتج

والذاكرة الخاصة بنظام كینغستون ،Retail Memoryو ،Server Premierو ،®HyperXو ،®ValueRAM وحدات الذاكرة التي تشمل
،MultiMediaCardو ،CompactFlashو ،XCو Secure Digital HCو ،Secure Digital وبطاقات الذاكرة الفالش (مثل
Baliو High Endurance microSD (SDCE) وبطاقة ،Industrial Temp microSD باستثناء بطاقات SmartMediaو

microSDHC Class 10 UHS-1) والمحوالت الفالش.

:ضمان خمس سنوات

USB تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان لمدة خمس سنوات من تاریخ الشراء من قِبل المستھلك النھائي األصلي: مشغالت
DataTraveler® (باستثناء DataTraveler® Workspace)، ومشغالت Design-In Client ("CBD")، ومشغالت IronKey®

USB، وSSDNow® KC100 (مشغالت الحالة الصلبة) وبطاقات Industrial Temp microSD.

https://www.kingston.com/us/wa/warranty_sa#duration
https://www.kingston.com/us/wa/warranty_sa#free-tech-support
https://www.kingston.com/us/wa/warranty_sa#procedures
https://www.kingston.com/us/wa/warranty_sa#disclaimers


:المشروط لخمس سنوات SSD ضمان

تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان، بناًء على أي من الحاالت التالیة تأتي أوالً: (أ) خمس (5) سنوات من تاریخ الشراء من
حتى تاریخ وصول المحرك، مقاًسا بتنفیذ كینغستون لسمة ،SATA من سلسلة SSD قِبل المستھلك النھائي األصلي؛ أو (ب) عند استخدام مشغل

SMART 231 "مؤشر تلف محرك SSD"، إلى قیمة عادیة ھي واحد (1) حسب تقریر مدیر SSD في كینغستون (KSM)؛ أو (ج) عند
حسب تقریر تنفیذ كینغستون لسمة الصحة "النسبة الُمستخدمة" التي تصل أو تتجاوز قیمة عادیة ھي NVME من سلسلة SSD استخدام مشغل

.(KSM) في كینغستون SSD مائة (100) حسب تقریر مدیر

محدد في ورقة بیانات المنتجات، ویمكن الوصول إلیھ باستخدام الموقع اإللكتروني لكینغستون (KSM) في كینغستون SSD مدیر
سوف یُظھر المنتج الجدید غیر المستخدم قیمة ،SATA من سلسلة SSD بالنسبة لمشغالت .www.kingston.com/SSDmanagerعلى
SSD مؤشر تلف ھي مائة (100)، في حین أن المنتج الذي وصل إلى حد الضمان سوف یُظھر قیمة مؤشر تلف واحد (1) وبالنسبة لمشغالت
سوف یُظھر المنتج الجدید غیر المستخدم قیمة حالنسبة الُمستخدمة ھي 0، حیث سوف یُظھر المنتج الذي وصل إلى ح#د ،NVMe من سلسلة

.(الضمان قیمة حالنسبة الُمستخدمة أكبر من أو تساوي مائة (100

:التالي للحصول على معلومات الضمان الخاص بالمنتج SSD یُرجى الرجوع إلى جدول ضمان

(SATA SSD) جدول الضمان المشروط لخمس سنوات

مجموعة المشغالت رقم الجزء

DC500 SEDC500xxx

DC400 SEDC400S37xxx

KC400 SKC400S37xxx

M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx

UV500 SUV500xxx

(NVME SSD) جدول الضمان المشروط لخمس سنوات

مجموعة المشغالت رقم الجزء

A1000 SA1000M8xxx

DCP1000* SEDC1000Hxxx*

KC1000 SKC1000xxx

KC2000 SKC2000xxx

قیمة النسبة الُمستخدمة التي تصل أو تتجاوز قیمة عادیة ھي DCP1000 ،100 األربعة (4) الفردیة التي تشكل M.2 SSD إذا أظھر استخدام واحد أو أكثر من مشغالت

https://www.kingston.com/SSDmanager


.فھذا یعني أن المنتج لم یعد مشموالً بھذا الضمان

:ضمان ثالث سنوات

Data :تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان لمدة ثالث سنوات من تاریخ الشراء من قِبل المستھلك النھائي األصلي
Traveler 2000 ومشغالت SSD المحددة ھذه كما ھي مدرجة في الجدول التالي:

(SATA SSD) جدول ضمان ثالث سنوات

مجموعة المشغالت رقم الجزء

E50 SE50S37xxx

E100 SE100S37xxx

Hyper X Fury SHFxxx

Hyper X Predator SHPM2280P2xxx

Hyper X Savage SHSS37Axxx

KC300 SKC300S37Axxx

KC310 SKC310S37Axxx

KC380 SKC380S3xxx

M.2 SATA SM2280S3xxx

MS200 MS200S3xxx

V300 SV300S37Axxx

V310 SV310S3xxx

:المشروط لثالث سنوات SSD ضمان
أ ً أ أ أ



تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان، بناًء على أي من الحاالت التالیة تأتي أوالً: (أ) ثالث (3) سنوات من تاریخ الشراء من
حتى تاریخ وصول المحرك، مقاًسا بتنفیذ كینغستون لسمة ،SATA من سلسلة SSD قِبل المستھلك النھائي األصلي؛ أو (ب) عند استخدام مشغل

SMART 231 "مؤشر تلف محرك SSD"، إلى قیمة عادیة ھي واحد (1) حسب تقریر مدیر SSD في كینغستون (KSM)؛ أو (ج) عند
مقاًسا بتنفیذ كینغستون لسمة الصحة تصل "النسبة الُمستخدمة" أو تتجالنسبة الُمستخدمةي مائة NVME من سلسلة SSD استخدام مشغل

.(KSM) في كینغستون SSD (100) حسب تقریر مدیر

محدد في ورقة بیانات المنتج المحدد، ویمكن الوصول إلیھ باستخدام الموقع اإللكتروني لكینغستون (KSM) في كینغستون SSD مدیر
سوف یُظھر المنتج الجدید غیر المستخدم قیمة ،SATA من السلسلة SSD بالنسبة لمشغالت .www.kingston.com/SSDmanagerعلى

مؤشر تلف ھي مائة (100)، في حین أن المنتج الذي وصل إلى حد الضمان سوف یُظھر قیمة مؤشر تلف ھي واحد (1). بالنسبة لمشغالت
SSD من سلسلة NVMe، سوف یُظھر المنتج الجدید غیر المستخدم قیمة النسبة الُمستخدمة ھي 0، في حالنسبة الُمستخدمة وصل إلى حد

.(الضمان سوالنسبة حالنسبة الُمستخدمة أكبر من أو تساوي مائة (100

:التالي للحصول على معلومات الضمان الخاص بالمنتج SSD یُرجى الرجوع إلى جدول ضمان

(SATA SSD) جدول الضمان المشروط لثالث سنوات

مجموعة المشغالت رقم الجزء

A400 SA400S37xxx

Hyper X Fury RGB SHFR200xxx

Q500 SQ500S37xxx

UV300 SUV300S37Axxx

UV400 SUV400S37xxx

:ضمان سنتین

®SSDNow :تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان لمدة سنتین من تاریخ الشراء من قِبل المستھلك النھائي األصلي
S200/30GB، وSSDNow® SMS200/30GB، وDataTraveler® Workspace، وDataTraveler® Bolt Duo،
microSDو ،MobileLite® Readerو ،MobileLite® Wireless - Gen 2و ،MobileLite® Wireless - Gen 3و

Reader، وبطاقة High Endurance microSD (SDCE)، وHyperX™ Cloud Headset (باستثناء أي عناصر ترویجیة
،HyperX™ Miceو ،HyperX™ Keyboardsو ،™Nucleumو ،HyperX™ Mouse Padsمشمولة في الباقة)، و

والمنتجات المندرجة تحت برنامج تخصیص كینغستون. تقتصر منتجات برنامج التخصیص التابع لشركة كینغستون ChargePlay™ Duoو
على إعادة قیمتھا المالیة أو إیداعھا في حساب العمیل خالل الضمان لفترة عامین. في بعض الحاالت، یحق لشركة كینغستون، حسبما یتراءى لھا،

أن تختار استبدال المنتجات المعطوبة التي تم طلبھا عبر برنامج التخصیص التابع لشركة كینغستون بمنتجات تؤدي نفس الوظیفة

:ضمان سنة واحدة

®MobileLite :تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان لمدة سنة واحدة من تاریخ الشراء من قِبل المستھلك النھائي األصلي
Wireless - Gen 1، ومجموعة ملحقات DataTraveler®، وWi-Drive®، وTravelLite® SD/MMC Reader، وBali

microSDHC Class 10 UHS-1. ، وسماعات رأس HyperX Orbit Series وHyperX™ Fan.

أ

https://www.kingston.com/SSDmanager


:ضمان ستة أشھر

™HyperX :تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان لمدة ستة أشھر من تاریخ الشراء من قِبل المستھلك النھائي األصلي
Cloud، وملحقات Core وCloud II Headset التي تضم میكروفونات قابلة للفك، وأغطیة لألذن، وصنادیق تحكم، وكابالت تمدید ثنائیة

.3.5 مل، وكابالت تمدید للكمبیوتر، وكابالت مقّسم لسماعة الرأس، ومحوالت سماعة رأس للطائرات، وحقائب حمل شبكیة

:ضمان تسعین یوًما

تتم تغطیة منتجات كینغستون التالیة بموجب ھذا الضمان لمدة تسعین یوًما من تاریخ الشراء من قِبل المستھلك النھائي األصلي: سماعات الرأس
HyperX™ المعاد إصدارھا.

في حال توقف إصدار أحد المنتجات، فإن كینغستون، وفق تقدیرھا وحدھا، ستقوم إما بإصالح المنتج أو تقدیم بدیل لھ بمنتج مناظر أو رد األموال
بسعر أقل من سعر الشراء أو من قیمة المنتج الحالیة

.المنتجات المصلّحة أو البدیلة سوف تظل مشمولة بھذا الضمان المحدود لبقیة فترة الضمان األصلیة أو لمدة تسعین (90) یوًما، أیھما أطول

ینطبق ھذا الضمان المحدود فقط على المستھلك النھائي األصلي ویخضع للشروط والمتطلبات الواردة ھنا. ھذا الضمان المحدود غیر قابل
.للتحویل. بالنسبة للمنتجات المشتراة كجزء من مجموعة، یتعین إرجاع المجموعة بالكامل حتى تكون مؤھلة لتغطیة الضمان

العمر االفتراضي للمنتج محدد على أنھ العمر االفتراضي العادي الستخدام المنتجات في المجال. ولكن الضمان مدى الحیاة قد یخضع لتعریفات تحددھا دول مختلفة. بالنسبة لروسیا، یُقصد**
.بالضمان مدى الحیاة مدة عشر (10) سنوات من تاریخ الشراء بواسطة المستھلك النھائي األصلي

دعم تقني مجاني
إذا صادفت صعوبة خالل التركیب أو االستخدام الالحق ألحد منتجات كینغستون، یمكنك االتصال بقسم الدعم الفني التابع لشركة كینغستون قبل

.صیانة نظامك

.kingston.com/support للحصول على الدعم عبر اإلنترنت، قم بزیارة

.توفر أیًضا كینغستون الدعم الفني المجاني باللغة اإلنجلیزیة إلى عمالئھا حول العالم

:الوالیات المتحدة وكندا

 :یمكنك طلب الدعم الفني التابع لشركة كینغستون في الوالیات المتحدة وكندا بشكل مباشر من خالل االتصال بالرقم
.+أو الرقم المجاني على: 435-0640 (800) 1 +1 (714) 2639-435

:أوروبا، الشرق األوسط وإفریقیا

یمكنك طلب الدعم الفني التابع لشركة كینغستون في أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا باستثناء الدول المدرجة في مكان آخر عن طریق االتصال
بالرقم 738888 1932 (0) 44+، أو للحصول على أرقام الھاتف ذات األسعار الثابتة للمكالمات من دون فرق بین المدن، قم

.www.kingston.com/en/company/contacts بزیارة

:آسیا

:لطلب رقم االتصال بالدعم الفني التابع لشركة كینغستون في آسیا، یُرجى زیارة صفحات الویب أدناه
https://www.kingston.com/en/supportلمنتج كینغستون قم بزیارة

https://www.hyperxgaming.com/en/support قم بزیارة HyperX لمنتج

إجراءات ومتطلبات المطالبة بالضمان

https://www.kingston.com/support
https://www.kingston.com/en/company/contacts
https://www.kingston.com/en/support
https://www.hyperxgaming.com/en/support


للحصول على خدمة الضمان، یجوز لك إرجاع منتج معطوب إلى مركز الشراء األصلي، أو تاجر كینغستون المعتمد أو الموزع الذي اشتریت
منھ منتج كینغستون. الرجاء تأكید شروط سیاسات اإلرجاع قبل إرجاع المنتج. وعادةً، یجب تضمین معلومات تعریف المنتج، والتي تشمل رقم
المودیل والرقم المسلسل (إن وجد) مع وصف تفصیلي للمشكلة التي تواجھھا. سیُطلب منك تقدیم إثبات الشراء. سوف تصبح جمیع األجزاء أو
المنتجات الُمعادة، إذا استُبدلت أو استُردت قیمتھا، مملوكة لشركة كینغستون عند استالمھا. سیتم شحن المنتج الذي تم إصالحھ أو استبدالھ على

نفقة كینغستون. إلى الحد الذي تسمح بھ القوانین الساریة، فإن المنتجات غیر المستوردة أو المباعة من خالل وكالء أو موزعي كینغستون
المعتمدین لن تكون مشمولة بھذا الضمان، وقد تختار كینغستون إصالح أو استبدال منتجك مقابل رسوم. وھذا لضمان اعتماد المنتج. یُرجى

.االتصال بالموزع الذي اشتریت منھ ھذه المنتجات لمعرفة الضمان المتاح

:الوالیات المتحدة

("RMA") في الوالیات المتحدة، یجوز لك إرجاع المنتج مباشرةً إلى مركز خدمة كینغستون بعد الحصول أوالً على رقم التخویل بإرجاع المواد
أو من خالل االتصال بخدمة عمالء كینغستون kingston.com/us/support عن طریق زیارة RMA من كینغستون. یتم الحصول على رقم

الرجاء االتصال بالدعم الفني على ،ValueRAM على الرقم 1810-438 (714) 1+ أو 3719-337 (800) 1+. إلرجاع منتجات ذاكرة
.RMA الرقم 0640-435 (800) 1+ للحصول على خدمة ودعم

Kingston Technology من كینغستون، یجب علیك، في غضون ثالثین (30) یوًما، إرسال المنتج إلى RMA وبمجرد الحصول على رقم
Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. سوف

تتحمل تكلفة ضمان وشحن المنتجات المرتجعة. یجب تعبئة المنتجات التي یتم شحنھا إلى مركز الخدمة بشكل مناسب لمنع التلف أثناء النقل. یجب
بشكل واضح على RMA الخاص بكینغستون بشكل واضح خارج العبوة. إذا أرسلت منتجك إلى مركز الصیانة بدون رقم RMA عرض رقم

.العبوة من الخارج، فسوف یُعاد إلیك دون فتحھ

:أوروبا، والشرق األوسط وإفریقیا

في أوروبا، والشرق األوسط، وإفریقیا، إذا تعذر علیك إرجاع المنتج إلى مركز الشراء األصلي أو تاجر كینغستون المعتمد أو الموزع الذي
اشتریت منھ منتج كینغستون، یجوز لك إرجاع المنتج مباشرةً إلى مركز خدمة كینغستون بعد الحصول أوالً على رقم التخویل بإرجاع المواد

("RMA") من كینغستون. یتم الحصول على رقم RMA من خالل زیارة kingston.com/en/supportفي بعض الحاالت، قد نطلب إثبات
.الشراء

Kingston Technology من كینغستون، یجب علیك في غضون ثالثین (30) یوًما، إرسال المنتج إلى RMA وبمجرد الحصول على رقم
Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K.

سوف تتحمل تكلفة ضمان وشحن المنتج (المنتجات). یجب تعبئة المنتج (المنتجات) بشكل مناسب لمنع تعرضھ للتلف أثناء النقل. یجب عرض
.فسوف یتم إرجاع العبوة لك دون فتحھا ،RMA الخاص بكینغستون بشكل واضح خارج العبوة. في حالة الفشل في عرض رقم RMA رقم

:آسیا

في آسیا، الرجاء الرجوع إلى المنطقة التي تسري علیك. في تایوان، یمكنك إما إعادة منتج معیب إلى موزعك المحلي أو مركز الصیانة، أو إكمال
من أجل المتابعة. في https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply إجراءات تقدیم طلب عبر اإلنترنت. انتقل إلى

من خالل إما موزع معتمد أو مركز خدمة معتمد. لالطالع على قائمة بمراكز الخدمة في RMA الصین، یمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم
.https://www.kingston.com/cn/support/china/center الصین، یُرجى زیارة

Kingston Technology Far من كینغستون، یجب علیك، في غضون ثالثة (3) أیام، إرسال المنتج إلى RMA بمجرد الحصول على رقم
East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. سوف تتحمل تكلفة ضمان
الخاص RMA وشحن المنتج. یجب تعبئة المنتجات التي یتم شحنھا إلى مركز الخدمة بشكل مناسب لمنع التلف أثناء النقل. یجب عرض رقم

بشكل واضح على العبوة من الخارج، فسوف یُعاد RMA بكینغستون بشكل واضح خارج العبوة. إذا أرسلت منتجك إلى مركز الصیانة بدون رقم
.إلیك دون فتحھ

.("RMA") في جمیع الدول اآلسیویة األخرى، یُرجى االتصال بموزعك المحلي أو بوكیل معتمد لترتیب رقم التخویل بإرجاع المواد

إخالء المسؤولیة

https://www.kingston.com/us/support
https://www.kingston.com/en/support
https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply
https://www.kingston.com/cn/support/china/center


إلى الحد الذي یسمح بھ القانون المعمول بھ، فإن ما سبق ھو الضمان الكامل لمنتجات كینغستون وھو یحل محل كافة الضمانات األخرى
والتمثیالت، سواء كانت كتابیة أم شفھیة. باستثناء ما تم النص علیھ صراحةً أعاله، ال توجد ضمانات أخرى فیما یتعلق بمنتجات كینغستون

وتخلي كینغستون مسؤولیتھا صراحةً عن كافة الضمانات التي لم یرد ذكرھا ھنا، بما في ذلك إلى الحد الذي یسمح بھ القانون المعمول بھ، أي
ضمان قد ینشأ بموجب أیة قوانین وطنیة أو تابعة لوالیة أو إقلیم أو محلیة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي ضمان ضمني لعدم

االنتھاك أو القابلیة للتسویق أو المالءمة لغرض معین. كافة الضمانات، الصریحة منھا أو الضمنیة، تقتصر على الفترات الزمنیة الموضحة
أعاله. ال تسمح بعض الوالیات أو األنظمة القضائیة األخرى باستثناء الضمانات الضمنیة أو القیود الخاصة بالوقت المحدد للضمانات الضمینة،

.لذا قد ال تنطبق القیود سالفة الذكر علیك

غیر مصرح باستخدام منتجات كینغستون باعتبارھا مكونات ضروریة بمعدات المساعدة في اإلبقاء على حیاة األفراد أو في التطبیقات حیث قد
ینشأ عن فشل أو قصور المنتجات موقف قد ینجم عنھ حدوث إصابة جسدیة أو وفاة. شركة كینغستون غیر مسؤولة عن وفاة أي شخص أو
الفقدان أو اإلصابة أو الضرر الذي یلحق باألشخاص أو بالممتلكات نتیجة استخدام المنتجات على سبیل المثال ال الحصر، معدات عسكریة أو

.متعلقة بالعمل العسكري، معدات التحكم في المرور، أنظمة الوقایة من الكوارث وكذلك المعدات الطبیة أو المرتبطة بالعمل الطبي

المسؤولیة الكاملة لكینغستون بموجب ھذا الضمان أو أي ضمان آخر، صریح أو ضمني، تقتصر على اإلصالح أو االستبدال أو رد األموال.
اإلصالح، االستبدال أو إعادة القیمة المالیة ھي التعویضات المقصورة والحصریة لخرق الضمان أو أي أساس قانوني آخر. إلى الحد التام الذي

یسمح بھ القانون المعمول بھ، ال تتحمل كینغستون المسؤولیة أمام المشتري أو المستخدم النھائي ألحد منتجات كینغستون عن أیة أضرار أو
نفقات أو بیانات مفقودة أو عائدات ضائعة أو مدخرات مفقودة أو أرباح ضائعة أو أیة أضرار أخرى عرضیة أو تبعیة تنشأ نتیجة للشراء،

استخدام أو عدم القدرة على استخدام منتج كینغستون، حتى لو تمت إفادة شركة كینغستون باحتمالیة حدوث مثل ھذه األضرار. ال تسمح بعض
.الوالیات أو األنظمة القضائیة األخرى باستثناء أو تقیید األضرار العرضیة أو التبعیة، لذا قد ال تنطبق القیود أو االستثناءات سالفة الذكر علیك

یمنحك ھذا الضمان المحدود حقوقًا قانونیة خاصة، ویمكنك أیًضا الحصول على حقوق أخرى تختلف من والیة إلى أخرى أو من اختصاص
.قضائي إلى آخر

فیما یتعلق بالمواطنین بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي، إذا تم شراء ھذا المنتج بواسطة مستھلك خارج إطار العمل، یكون ھذا الضمان
فضالً عن حقوقك القانونیة متعلقًا بالمنتجات المعطوبة. تتوفر النصائح الخاصة بحقوقك القانونیة من مركز استشارات المستھلك المحلي

الخاص بك. ال یفید إخالء المسؤولیة ھذا تقیید أو استبعاد مسؤولیة كینغستون عن حاالت الوفاة أو اإلصابة الناتجة عن إھمالھا أو التدلیس
.االحتیالي

:تم تقدیم ھذا الضمان من قِبل

 .Kingston Technology Company, Inc شركة كینغستون تكنولوجي
17600 Newhope Street

Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

والمنتجات المضمنة DRAM منتجات مكون

DRAM یُرجى مراجعة بیانات ضمانات المنتجات المضمنة ومكونات

:المستھلكون في أسترالیا

.الرجاء مراجعة بیان الضمان المحدود لشركة كینغستون للحصول على معلومات الضمان ألسترالیا

التعلیق: أكتوبر 2019

الضمانات السابقة
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https://www.kingston.com/wa/warranty_sa/warranty-embedded-sa
https://www.kingston.com/wa/warranty_sa/warranty-dram-sa
https://media.kingston.com/wa/Warranty_SA_May2013.pdf
https://media.kingston.com/wa/KingstonLimitedWarrantyStatement__SA_Oct2019.pdf

