
K profesionální instalaci a správě serveru pro malé kanceláře WD Sentinel nepotřebujete odborné znalosti informačních 
technologií. Abyste získali potřebnou jistotu, společnost Western Digital® poskytuje záruku a běžnou zákaznickou 
podporu všem vlastníkům serveru WD Sentinel. Služba WD Guardian Services poskytuje dodatečnou podporu a možnosti 
rozšířené záruky malým podnikům. Vyberte si z různých plánů služeb technické podpory a rozšířené záruky ten plán, 
který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho podnikání. 

Plán Cílový uživatel Výhody plánu

Standardní podpora Tyto služby jsou zahrnuty 
v ceně při zakoupení serveru 
WD Sentinel.

 • Bezplatná technická podpora po dobu 30 dní od vašeho prvního zavolání. 
K dispozici během standardní 3leté omezené záruční lhůty.

 • Standardní výměna RMA.1

 • Možnosti přednostní výměny.1 
 • Blesková výměna hardwaru za příplatek.1

Služba WD Guardian Express Služba WD Guardian Express 
zahrnuje výměnu dílů další 
pracovní den. Tento plán je 
optimální pro uživatele, kteří 
mají vlastní odborníky v oblasti 
informačních technologií a od 
týmu zákaznické podpory WD 
vyžadují pouze hardwarovou 
podporu a rychlejší výměnu dílů.2

 • Zahrnuje standardní podporu.
 • Hardwarová podpora a expresní výměna dílů po dobu trvání plánu.2

 • Vyberte si buď 1letý nebo 3letý plán s volitelnou možností obnovy. 
 • Službu je třeba aktivovat do 30 dnů od data zakoupení produktu.

Služba WD Guardian Pro Služba WD Guardian Pro 
představuje perfektní řešení pro 
uživatele, kteří si přejí spravovat 
svůj úložný server sami 
a zároveň chtějí mít v případě 
potřeby přístup k technické 
podpoře společnosti WD. 

 • Technická podpora v pracovní době po dobu trvání plánu.3 
 • Hardwarová podpora a expresní výměna dílů2 po dobu trvání plánu.
 • Prioritní přístup k technické podpoře prostřednictvím vyhrazené linky podpory.
 • Vyberte si buď 1letý nebo 3letý plán s volitelnou možností obnovy. 
 • Službu je třeba aktivovat do 30 dnů od data zakoupení produktu.

WD Guardian™ Services
Služby technické podpory a možnosti záruky
pro server WD Sentinel™ DX4000



1 Další informace o službě standardní výměny RMA, možnostech rozšířené výměny, rychlé výměně hardwaru, stejně jako o rychlosti vyřízení ve vašem regionu naleznete na stránkách http://support.wdc.com.
2  Náklady na dopravu k zákazníkovi hradí společnost WD. Zákazník hradí dopravu starého dílu zpět společnosti WD. Výměna dílů následující pracovní den je dostupná pouze v Severní Americe od pondělí 

do pátku, jestliže se hovor uskuteční před polednem tichomořského času. Rychlost výměny se může lišit v závislosti na době hovoru a na regionu.
3 Pokud chcete získat čísla telefonické podpory a jejich provozní dobu ve svém regionu, navštivte stránky http://support.wdc.com.
4 Podrobné informace o záruce a prodloužené záruce naleznete na stránkách WDGuardian.com. Lhůty výměny dílů v ostatních regionech naleznete na stránkách http://support.wdc.com.
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Kde nakupovat: Informace o cenách a dostupnosti vám zprostředkuje místní prodejce nebo je naleznete na stránkách WDStore.com. Nabídky služeb 
WD Guardian Service podléhají Obchodním podmínkám společnosti WD. Další informace naleznete na stránkách support.wdc.com/tc.asp.

Možnosti záruky

Standardní záruka 3letá omezená záruka se vztahuje na šasi, disky dodané při zakoupení a napájecí 
adaptér.

Služba WD Guardian 
Extended Care

Záruka bude prodloužena o dva dodatečné roky, takže celková omezená záruční 
lhůta činí pět let.

 • Službu je nutné zakoupit a aktivovat během standardní tříleté omezené záruční 
lhůty vašeho produktu WD Sentinel.

 • Službu WD Guardian Extended Care není možné obnovit pro tentýž produkt 
WD Sentinel.


