
Kingstonin rajattu takuutiedonanto 
Kaikki tiedot koskien Kingstonin takuita on listattu alla. Voit siirtyä haluamaasi osioon 
nopeammin valitsemalla haluamasi aiheen alla olevasta luettelosta: 

 Takuun kesto
 Ilmainen tekninen tuki
 Takuuvaademenetelmät ja vaatimukset
 VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

Kingston takaa alkuperäiselle loppukäyttäjäasiakkaalle, että sen tuotteissa ei ilmene 
materiaali- tai valmistusvikoja seuraavaksi lueteltujen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. 
Myöhemmin alla kuvattujen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti Kingston korjaa tai vaihtaa 
valitsemallaan tavalla tuotteet, jotka ovat todistetusti viallisia materiaali- tai 
valmistusviasta johtuen. Kingstonin tarjoamat korjatut tai vaihdetut osat toimitetaan 
vaihtoperiaatteella ja ne ovat joko uusia tai uudelleen sertifioituja. Kaikki uudelleen 
sertifioidut tuotteet on testattu, jotta varmistutaan siitä, että ne vastaavat uusia tuotteita. 
Jos Kingston ei kykene korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta, se hyvittää alhaisemman 
joko nykyisestä tuotteen arvosta takuuvaateen suoritushetkellä tai ostohinnasta. Todiste 
ostosta, jossa näkyy alkuperäinen ostopäivämäärä ja -paikka, pitää esittää. Lisäksi 
todisteessa pitää näkyä tuotteen kuvaus ja hinta. 

Tämä rajoitettu takuu ei kata mitään tämän tuotteen vaurioita, jotka aiheutuvat 
virheellisestä asennuksesta, onnettomuudesta, väärinkäytöstä, luonnonkatastrofista, 
riittämättömästä tai liiallisesta sähkövirrasta, poikkeuksellisista mekaanisista 
olosuhteista tai ympäristöolosuhteista tai valtuuttamattomista purkutoimenpiteestä, 
korjauksesta tai muutoksesta. Tämä rajoitettu takuu ei päde, jos: (i) tuotetta ei käytetä 
mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti tai jos (ii) tuotetta ei käytetty sen 
käyttötarkoitukseen. 

Tämä rajoitettu takuu ei koske mitään tuotetta, jonka alkuperäisiä tunnistetietoja on 
muutettu, häivytetty tai poistettu, tai jota ei ole käsitelty tai pakattu oikein, joka on myyty 
käytettynä tai joka myydään uudelleen vastoin Yhdysvaltain vientisääntöjä ja muita 
soveltuvia vientisääntöjä. 

Tämä rajoitettu takuu kattaa vain Kingston-tuotteiden korjaamisen, korvaamisen tai 
hyvittämisen yllä esitetyllä tavalla. Kingston ei ole vastuussa ja takuu ei korvaa mitään 
vaurioita tai menetyksiä, jotka seuraavat Kingston-tuotteiden sisällön tai tietojen 
menetyksestä, vaurioista tai vioittumisesta tai mistään kustannuksista järjestelmän 
ongelmien määrittämisestä johtuen tai poistamisesta, huollosta tai asennuksesta. Tämä 
takuu ei sisällä laitteistoon tai tallennettuihin tietoihin liittyvää kolmannen osapuolen 
ohjelmistoa. Kingston ei ole tämän vuoksi vastuussa mistään menetyksistä tai vaurioista 
kolmannen osapuolen ohjelmistoille, liitetyille laitteistoille tai tallennetuille tiedoille. 
Takuuvaateessa Kingstonin ainoa velvollisuus on korjata tai korvata laitteisto tai tarjota 
hyvitys Kingstonin oman harkinnan mukaan. 

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


Takuun kesto 

Tuotteen elinikätakuu.** 

Tämä takuu kattaa seuraavat Kingston-tuotteet niiden käyttöiän ajan: 

Muistimoduulit, kuten: 

 ValueRAM® 
 HyperX® 
 Kingston FURY™ 
 Server Premier 
 Vähittäismuisti 
 Kingstonin järjestelmäkohtainen muisti 

Flash-muistikortit, mukaan lukien: 

 Secure Digital 
 Secure Digital HC ja XC 
 CompactFlash 
 MultiMediaCard 
 SmartMedia lukuun ottamatta Industrial Temp microSD-kortteja 
 High Endurance microSD -kortti(SDCE) 
 Bali microSDHC Class 10 UHS-1 
 Flash-sovittimet 

5 vuoden takuu: 

Tämä takuu kattaa seuraavat Kingston-tuotteet viiden vuoden ajaksi alkuperäisen 
loppukäyttäjä asiakkaan tuotteen ostopäivästä lukien: 

 USB DataTraveler® -asemat (paitsi DataTraveler 2000) 
 Design-In Client DRAM (“CBD”) 
 IronKey® USB-asemat 
 Industrial Temp microSD-kortit 

Viiden vuoden ehdollinen SSD takuu: 

Tämä takuu kattaa seuraavat Kingston-tuotteet, perustuen siihen mikä seuraavista 
tapahtumista esiintyy ensimmäisenä: (i) viisi (5) vuotta alkuperäisen loppukäyttäjän 
ostopäivästä; (ii) kun SATA SSD:n käyttö mitattuna Kingstonin sovelluksen SMART 
attribuutti 231 mukaisesti, nimetty ”SSD Wear Indicator”, saavuttaa sen normalisoidun 
arvon yksi (1) kuten ilmaistu Kingstonin SSD Managerissa (”KSM”), tai (iii) kun NVME 
SSD:tä käyttö kuten ilmaistu Kingstonin sovelluksessa terveysattribuutin “Percentage 
Used” saavuttaa tai ylittää normaalin arvon sata (100) kuten ilmaistu KSM:ssä. 



KSM on määritelty tuotteiden tiedoissa ja on saatavilla Kingstonin verkkosivulla 
osoitteessa www.kingston.com/SSDmanager. SATA SSD:ssä uusi ja käyttämätön tuote 
näyttää kulumisen arvoksi sata (100), kun taas tuotteessa, joka on kuluttanut takuun 
loppuun, on kulumisen arvo yksi (1). NVMe SSD:ssä uusi ja käyttämätön tuote 
näyttää Percentage Used arvo 0, kun taas tuote, joka on kuluttanut takuun loppuun 
näyttää Percentage Used arvon, joka on sata (100) tai sen yli. 

Lisää tietoa tuotekohtaisista takuista on seuraavassa SSD takuutaulukossa: 

Viiden vuoden ehdollinen takuutaulukko (SATA SSD)

Massamuistin tyyppi Osanumero

DC500 SEDC500xxx

DC400 SEDC400S37xxx

DC450R SEDC450Rxxx

KC400 SKC400S37xxx

KC600 SKC600xxx

M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx

UV500 SUV500xxx

Viiden vuoden ehdollinen takuutaulukko (NVME SSD)

Massamuistin tyyppi Osanumero

A1000 SA1000M8xxx

A2000 SA2000M8xxx

DC1000B SEDC1000BMBxxx

DCP1000* SEDC1000Hxxx*

KC1000 SKC1000xxx

KC2000 SKC2000xxx

DC1000M SEDC1000Mxxx

DC1500M SEDC1500Mxxx

KC2500 SKC2500xxx

A2000 SA2000M8xxx

* Jos yhden tai useamman käyttöprosentti neljästä (4) yksittäisestä M.2 SSD:stä, jotka 
muodostavat DCP1000:n näyttää Percentage Used -arvon joka on 100 tai sen yli, tuotteen takuu 
raukeaa.

Kolmen vuoden takuu: 

Tämä takuu kattaa seuraavat Kingston-tuotteet kolmen vuoden ajan alkuperäisen 
loppukäyttäjäasiakkaan ostopäivästä: 

 DataTraveler 2000 
 High Endurance microSD -kortti(SDCE) 
 DataTraveler microDuo3 G2 (DTDUO3G2) ja seuraavassa taulukossa luetellut 

SSD-asemat: 

https://www.kingston.com/SSDmanager


Kolmen vuoden takuutaulukko (SATA SSD) 

Massamuistin tyyppi Osanumero 

Hyper X Savage SHSS37Axxx 

Kolmen vuoden ehdollinen SSD takuu: 

Tämä takuu kattaa seuraavat Kingston-tuotteet, perustuen siihen mikä seuraavista 
tapahtumista esiintyy ensimmäisenä: (i) kolme vuotta alkuperäisen loppukäyttäjän 
ostopäivästä; (ii) kun SATA SSD:n käyttö mitattuna Kingstonin sovelluksen SMART 
attribuutti 231 mukaisesti, nimetty ”SSD Wear Indicator”, saavuttaa sen normalisoidun 
arvon yksi (1) kuten ilmaistu Kingstonin SSD Managerissa (”KSM”), tai (iii) kun NVME 
SSD:tä käyttö kuten ilmaistu Kingstonin sovelluksessa terveysattribuutin “Percentage 
Used” saavuttaa tai ylittää normaalin arvon sata (100) kuten ilmaistu KSM:ssä. 

KSM on määritelty tuotteiden tiedoissa ja on saatavilla Kingstonin verkkosivulla 
osoitteessa www.kingston.com/SSDmanager. SATA SSDS:ssä uuden, käyttämättömän 
tuotteen kulumisenosoittimen lukema on sata (100), kun taas määritelmän mukaisen 
käyttöikänsä lopun saavuttaneen tuotteen kulumisenosoittimen arvo on yksi(1). NVMe 
SSDs-tuotteissa uuden, käyttämättömän tuotteen prosentuaalinen 
käyttöarvo Percentage Used on 0, kun taas takuuajan loppuun kuluttaneen tuotteen 
prosentuaalinen käyttöarvo Percentage Used on sata (100) tai yli. 

Lisää tietoa tuotekohtaisista takuista on seuraavassa SSD-takuutaulukossa: 

Kolmen vuoden ehdollinen takuutaulukko (SATA SSD)

Massamuistin tyyppi Osanumero

A400 SA400S37xxx 

HyperX Fury RGB SHFR200xxx

Q500 SQ500S37xxx

UV300 SUV300S37Axxx

UV400 SUV400S37xxx

HyperX Savage EXO SHSX100xxx 

Kolmen vuoden ehdollisen takuun taulukko (NVMe SSD)

NV1 SNVSxxx

Kahden vuoden takuu: 

Tämä takuu kattaa seuraavat Kingston-tuotteet kahden vuoden ajan alkuperäisen 
loppukäyttäjäasiakkaan ostopäivästä: 

 DataTraveler® Bolt Duo 
 MobileLite® Langaton - Gen 3 
 MobileLite® Langaton - Gen 2 

https://www.kingston.com/SSDmanager


 MobileLite®-lukija 
 microSD-lukija 
 Nucleum-keskitin 
 Kingston Customization Program -tuotteiden takuu. Kingstonin 

mukautusohjelman tuotteet voidaan hyvittää tai palauttaa kahden vuoden 
takuuaikana. Joissakin tapauksissa Kingston voi valintansa mukaan korvata 
Kingstonin räätälöintiohjelman kautta tilatut vialliset tuotteet toiminnallisesti 
vastaavilla tuotteilla. 

Yhden vuoden takuu: 

Tämä takuu kattaa seuraavat Kingston-tuotteet yhden vuoden ajan alkuperäisen 
loppukäyttäjäasiakkaan ostopäivästä: 

 MobileLite® Langaton - Gen 1 
 DataTraveler®-lisävarustesarja 
 Wi-Drive® 
 TravelLite® 
 SD/MMC-lukija 
 Bali microSDHC Class 10 UHS-1 

Jos tuotetta ei enää valmisteta, Kingston voi harkintansa mukaan korjata tuotteen, 
korvata sen vastaavalla tuotteella tai tarjota hyvitystä, joka on alhaisempi kuin 
hankintahinta tai tuotteen tämän hetkinen hinta. 

Korjatut tai korvatut tuotteet ovat edelleen takuun piirissä alkuperäisen takuun loppuun 
asti tai 90 päivän ajan, riippuen siitä kumpi on pidempi. 

Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan alkuperäistä loppukäyttäjäasiakasta 
tuotetakuun ehtojen tässä kuvatulla tavalla. Tämä rajoitettu takuu ei ole siirrettävissä. 
Kaikki tuotteen sarjassa tilatut tuotteet täytyy palauttaa täysin ennen kuin tuote on 
oikeutettu takuuseen. 

**Tuotteen elinikä on määritelty alanmukaisesti tuotteen normaaliksi käyttöiäksi. 
Elinikäinen tuotetakuu saattaa vaihdella eri maissa. Venäjällä elinikäinen takuu 
määritetään kymmenen (10) vuoden ajaksi alkuperäisen loppukäyttäjäasiakkaan 
ostopäivästä. 

Ilmainen tekninen tuki 

Jos sinulla on vaikeuksia Kingston-tuotteen asennuksen tai käytön aikana, voit ottaa 
yhteyttä Kingstonin teknisen tukeen ennen järjestelmäsi huollattamista. 

Teknisen tuen löydät osoitteesta kingston.com/support. 

https://www.kingston.com/support


Kingston tarjoaa asiakkailleen myös maailmanlaajuisen ilmaisen teknisen tuen 
englannin kielellä. 

Yhdysvallat ja Kanada: 

Kingstonin tekninen tuki Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tavoitettavissa puhelimitse 
soittamalla numeroon: 
+1 (714) 435-2639 tai ilmaiseksi: +1(800) 435-0640. 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka: 

Kingstonin tekninen tuki Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa muualla lueteltuja maita 
lukuun ottamatta on tavoitettavissa numerosta +44 (0) 1932 738888; katso kansalliset 
puhelinnumerot osoitteesta www.kingston.com/en/company/contacts. 

IAasia: 

Teknisen tuen puhelinnumerot Aasiassa löydät seuraavilta internetsivuilta: 
Kingston-tuotteita varten vieraile osoitteessa https://www.kingston.com/en/support

Venäjä, Valko-Venäjä: 

Ota yhteyttä Kingstonin tekniseen tukeen Venäjällä: ru_support@kingston.com tai soita 
maksuttomaan venäläiseen numeroon, 8 (800) 700-1350. 

Ukraina: 

Ota yhteyttä Kingstonin tekniseen tukeen Ukrainassa: ua_support@kingston.com

Keski-Aasian ja Kaukasuksen maat, Moldova: 

Ota yhteyttä Kingstonin tekniseen tukeen Itsenäisten valtioiden yhteisön (CIS) 
maissa: cis_support@kingston.com

Takuuvaademenetelmät ja vaatimukset 

Voit palauttaa viallisen tuotteen takuukorjausta varten alkuperäiseen ostopaikkaan tai 
valtuutetulle Kingston-jälleenmyyjälle tai myyjälle, jolta hankit Kingston-tuotteen. 
Vahvista palautusehdot ennen tuotteen palauttamista. Tavallisesti sinun on esitettävä 
tuotteen tunnistetiedot mukaan lukien mallin numero ja sarjanumero (soveltuessa) sekä 
yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta. Tuotteen ostosta pitää esittää todiste. Kaikki 
palautetut osat tai tuotteet, jos korvattuja tai hyvitettyjä, siirtyvät Kingstonin 
omaisuudeksi. Kingston maksaa korjatun tai korvatun tuotteen toimituskustannukset. 
Sallittujen lakien laajuudessa, tuotteet, jotka eivät ole maahantuotu tai myyty 

https://www.kingston.com/en/company/contacts
https://www.kingston.com/en/support
mailto:ru_support@kingston.com
mailto:ua_support@kingston.com
mailto:cis_support@kingston.com


valtuutettujen Kingston-jälleenmyyjien tai -jakajien toimesta, eivät ole takuun piirissä. 
Kingston voi korjata tai korvata tuotteen maksua vastaan. Tämä on todiste laadusta. 
Takuuasioissa ota ystävällisesti yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. 

Yhdysvallat: 

Yhdysvalloissa voit palauttaa tuotteen suoraan Kingstonin huoltokeskukseen, kun olet 
ensin saanut vianmäärityskoodin (RMA) Kingstonilta. RMA-koodin saa 
sivustolta kingston.com/us/support tai soittamalla Kingstonin asiakaspalveluun 
numeroon +1 (714) 438-1810, tai +1 (800) 337-3719. ValueRAM -muistituotteiden 
palautuksissa ota yhteyttä teknisen tuen numeroon +1 (800) 435-0640 saadaksesi RMA 
-palvelua ja -tukea. 

Kun olet saanut RMA-numeron Kingstonilta, sinun on lähetettävä tuote 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa osoitteeseen Kingston Technology Company, 
Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. 
Olet vastuussa tuotteiden lähetyskuluista ja vakuuttamisesta. Huoltokeskukseen 
lähetetyt tuotteet tulee pakata huolellisesti kuljetusvaurioiden estämiseksi. Kingston 
RMA-numeron on oltava selvästi näkyvillä pakkauksen ulkopuolella. Jos lähetät 
tuotteen huoltokeskukseen ilman RMA-numeroa, joka on selvästi näkyvillä pakkauksen 
ulkopuolella, se palautetaan avaamattomana. 

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka: 

Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa, jos et kykene palauttamaan tuotetta 
alkuperäiseen ostopaikkaan tai valtuutetulle Kingston-jälleenmyyjälle tai edustajalle, 
jolta ostit tuotteen, voit palauttaa tuotteen suoraan Kingstonin huoltoksekukseen 
hankittuasi ensin Kingstonilta vianmäärityskoodin (RMA). RMA-numero on saatavilla 
osoitteesta kingston.com/en/support. Joissain tilanteissa saatamme vaatia 
ostotodistuksen. 

Kun olet saanut RMA-numeron Kingstonilta, sinun on lähetettävä tuote 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa osoitteeseen Kingston Technology Europe Co 
LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, 
Iso-Britannia. Olet vastuussa tuotteiden lähetyskuluista ja vakuuttamisesta. Tuotteet 
tulee pakata huolellisesti kuljetusvaurioiden estämiseksi. Kingstonin RMA-numeron on 
oltava selvästi näkyvillä pakkauksen ulkopuolella. Pakkaus palautetaan sinulle 
avaamattomana, jos RMA-numero ei ole esillä. 

Aasia: 

Aasiassa, valitse alue, joka koskee sinua. Taiwanissa voit joko palauttaa viallisen 
tuotteen paikalliselle palveluntarjoajalle tai tehdä hakumenettelyn verkossa. Siirry 
osoitteeseen https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply asiassa edetäksesi. 
Kiinassa voit anoa RMA-numeron valtuutetun jälleenmyyjän tai valtuutetun 

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


huoltokeskuksen kautta. Lista Kiinassa sijaitsevista huoltokeskuksista löytyy 
osoitteesta https://www.kingston.com/cn/support/china/center. 

Kun olet saanut RMA-numeron Kingstonilta, sinun pitää kolmen (3) päivän sisällä 
lähettää tuote osoitteeseen Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 
3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Olet vastuussa tuotteiden 
lähetyskuluista ja vakuuttamisesta. Huoltokeskukseen lähetetyt tuotteet tulee pakata 
huolellisesti kuljetusvaurioiden estämiseksi. Kingston RMA-numeron on oltava selvästi 
näkyvillä pakkauksen ulkopuolella. Jos lähetät tuotteen huoltokeskukseen ilman RMA-
numeroa, joka on selvästi näkyvillä pakkauksen ulkopuolella, se palautetaan 
avaamattomana. 

Muissa Aasian maissa ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi 
vianmäärityskoodin (”RMA”). 

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET 

EDELLÄ MAINITTU ON SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA 
KINGSTON-TUOTTEIDEN TÄYDELLINEN TAKUU JA SYRJÄYTTÄÄ KAIKKI MUUT 
SUULLISET TAI KIRJALLISET TAKUUT JA ESITYKSET. LUKUUN OTTAMATTA 
YLLÄ MAINITTUA, KINGSTON-TUOTTEILLE EI ANNETA MUITA TAKUITA JA 
KINGSTON KIELTÄYTYY SUORAAN KAIKISTA TÄSSÄ MAINITSEMATTOMISTA 
TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA 
KAIKISTA PAIKALLISISTA, KANSALLISISTA JA MAAKUNNALLISISTA TAKUISTA, 
MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, TAKUUT 
LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI 
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. KAIKKI SEKÄ SUORAT, ETTÄ 
JOHDETUT TAKUUT OVAT AIEMMIN YLLÄ ESITETYN AJANJAKSON 
RAJOITTAMIA. ERÄÄT OSAVALTIOT TAI MUUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT 
SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POIS SULKEMISTA TAI RAJOITUKSIA SILLE 
KUINKA KAUAN EPÄSUORA TAKUU ON VOIMASSA, JOTEN YLLÄ ESITETYT 
RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKETA SINUA.

KINGSTON-TUOTTEITA EI OLE VALTUUTETTU KÄYTETTÄVÄKSI KRIITTISINÄ 
OSINA ENSIAPUVÄLINEISTÖSSÄ TAI SOVELLUTUKSISSA, JOISSA TUOTTEIDEN 
VIRHE TAI VIKATOIMINTA SAATTAISI TODENNÄKÖISESTI AIHEUTTAA 
HENKILÖVAMMAN TAI KUOLEMAN. KIGSTON EI OLE VASTUUSSA HENKILÖN 
KUOLEMASTA TAI MENETYKSESTÄ, VAMMASTA TAI OMAISUUTEEN 
KOHDISTUVASTA VAURIOSTA KUN TUOTETTA ON KÄYTETTY SISÄLTÄEN, 
MUTTA EI RAJOITTUEN, ARMEIJAN TAI ARMEIJAN VÄLINEISTÖN, 
LIIKENNEVALVONTAVÄLINEISTÖN, KATASTROFIN ESTOSYSTEEMIEN TAI 
LÄÄKETIETEEN TAI SIIHEN LIITTYVISSÄ SOVELLUTUKSISSA.

KINGSTONIN VASTUU TÄSSÄ TAI MISSÄÄN MUUSSA TAKUUSSA, SUORAAN 
TAI EPÄSUORASTI, ON RAJOITETTU KORJAUKSEEN, TUOTTEEN 
KORVAAMISEEN TAI HYVITYKSEEN. KORJAUS, KORVAUS TAI HYVITYS OVAT 

https://www.kingston.com/cn/support/china/center


AINOITA JA POISSULKEVIA KORJAAVIA TOIMENPITEITÄ TAKUUN TAI MITKÄ 
TAHANSA MUUT LAILLISET TEORIAT. KINGSTON EI OLE VASTUUSSA 
SOVELTUVAN LAIN LAAJIMMASSA MERKITYKSESSÄ OSTAJALLE TAI 
KINGSTON-TUOTTEEN LOPPUKÄYTTÄJÄLLE MISTÄÄN VAURIOISTA, 
KULUISTA, MENETETYISTÄ TIEDOISTA, MENETETYISTÄ TULOISTA, 
MENETETYISTÄ TALLENTEISTA, MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI MISTÄ 
TAHANSA SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ HANKINTAAN LIITTYVISTÄ 
VAURIOISTA, KINGSTON-TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ EI VOIDA 
KÄYTTÄÄ, VAIKKA KINGSTONILLE OLISI ILMOITETTU NÄIDEN VAURIOIDEN 
MAHDOLLISUUDESTA. ERÄÄT OSAVALTIOT TAI MUUT LAINKÄYTTÖALUEET 
EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAURIOIDEN POIS 
SULKEMISTA, JOTEN YLLÄ ESITETYT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKETA 
SINUA.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISET LAILLISET OIKEUDET 
JA SINULLA SAATTAA OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT 
OSAVALTIOIDEN TAI LAINKÄYTTÖALUEIDEN VÄLILLÄ.

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN TAI EUROOPAN UNIONIN KANSALAISTEN 
OSALTA, JOS TÄMÄN TUOTTEEN OSTAJA ON KULUTTAJA YKSITYISEEN 
KÄYTTÖÖN EIKÄ TUOTETTA OSTETA YRITYSKÄYTTÖÖN, TÄMÄ TAKUU ON 
LISÄNÄ LAILLISIIN OIKEUKSIISI VIALLISIIN TUOTTEISIIN LIITTYEN. TIETOJA 
LAILLISISTA OIKEUKSISTASI ON SAATAVILLA PAIKALLISESTA 
KULUTTAJANEUVONTAKESKUKSESTASI. TÄMÄN 
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN TARKOITUKSENA EI OLE RAJATA TAI 
POISSULKEA KINGSTONIN VASTUUTA HENGENMENETYKSESTÄ TAI 
LOUKKAANTUMISESTA, JOKA ON SEURAUSTA SEN HUOLIMATTOMUUDESTA 
TAI VIRHEELLISESTÄ ESITYKSESTÄ.

Tämän takuun tarjoaa: 

Kingston Technology Company, Inc. 
17600 Newhope Street 
Fountain Valley, CA 92708 
U.S.A. 

Sulautetut ja DRAM-komponenttituotteet 

Katso takuulausekkeet tuotteille Sulautetut ja DRAM -komponentit 

Australialaiset kuluttajat: 

Katso Kingstonin rajoitetun takuun tiedot Australiassa. 

Tarkistus: 07/2021 

https://www.kingston.com/wa/warranty_fi/warranty-embedded-fi
https://www.kingston.com/wa/warranty_fi/warranty-dram-fi
https://www.kingston.com/us/wa/warranty_au



