
WD Guardian™

Υπηρεσίες υποστήριξης και επιλογές εγγύησης
για το σύστημα WD Sentinel™ DX4000

Δεν χρειάζεται να έχετε τις εξειδικευμένες γνώσεις ενός επαγγελματία IT για να εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε τον διακομιστή 
WD Sentinel για μικρά γραφεία με την άνεση του επαγγελματία. Ωστόσο, για να ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις εκτέλεσης 
εργασιών με βάση εικασίες, η Western Digital® προσφέρει βασικές υπηρεσίες υποστήριξης πελάτη και εγγύησης σε όλους τους 
κατόχους συστημάτων WD Sentinel. Οι υπηρεσίες WD Guardian παρέχουν πρόσθετες επιλογές υποστήριξης και εγγύησης για 
πελάτες μικρές επιχειρήσεις. Επιλέξτε μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών επεκταμένης 
εγγύησης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. 

Πρόγραμμα Χρήστες στους οποίους απευθύνεται Χαρακτηριστικά προγράμματος

Βασική υποστήριξη Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται με την αγορά 
του διακομιστή WD Sentinel.

•	 Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 30 ημέρες από την 
πρώτη τηλεφωνική σας κλήση. Διατίθεται με τη βασική 
περιορισμένη εγγύηση διάρκειας 3 ετών.

•	 Βασικές υπηρεσίες RMA.1

•	 Επιλογές προηγμένης αντικατάστασης.1 
•	 Ταχεία αντικατάσταση υλικού έναντι επιπλέον κόστους.1

Υπηρεσίες  
WD Guardian Express 

Οι υπηρεσίες WD Guardian Express παρέχουν 
αντικατάσταση εξαρτημάτων την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για χρήστες 
που διαθέτουν ήδη ειδικό IT στο προσωπικό τους και 
χρειάζονται μόνο υποστήριξη για υλικό εξοπλισμό 
από την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της WD.2

•	 Περιλαμβάνει τη βασική υποστήριξη.
•	 Υποστήριξη για το υλικό και αντικατάσταση 

ανταλλακτικών σε χρόνο εξπρές για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος.2

•	 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα διάρκειας 1 έτους ή 3 ετών με 
δυνατότητα ανανέωσης. 

•	 Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία αγοράς.

Υπηρεσίες  
WD Guardian Pro 

Οι υπηρεσίες WD Guardian Pro αποτελούν τέλεια 
επιλογή για χρήστες που επιθυμούν να συντηρούν 
τον διακομιστή αποθήκευσής τους και, παράλληλα, 
θέλουν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης της WD, όταν χρειαστούν πρόσθετη 
βοήθεια. 

•	 Τεχνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ώρες για όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος.3 

•	 Υποστήριξη για το υλικό και αντικατάσταση 
ανταλλακτικών σε χρόνο εξπρές2 για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος.

•	 Πρόσβαση με προτεραιότητα στην τεχνική υποστήριξη 
μέσω αποκλειστικής γραμμής υποστήριξης.

•	 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα διάρκειας 1 έτους ή 3 ετών με 
δυνατότητα ανανέωσης. 

•	 Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία αγοράς.



1  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες RMA, τις επιλογές προηγμένης αντικατάστασης, την ταχεία αντικατάσταση υλικού, καθώς και τους χρόνους παράδοσης για 
την περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://support.wdc.com.

2  Η WD καταβάλλει τα έξοδα αποστολής στην έδρα του πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει για την αποστολή του παλιού εξαρτήματος στην WD. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα είναι διαθέσιμη μόνο για τη βόρεια Αμερική, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για κλήσεις που πραγματοποιούνται πριν τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ειρηνικού. Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται 
να διαφέρει ανάλογα με την ώρα κλήσης και την περιοχή.

3 Για τους αριθμούς τηλεφώνου και τις ώρες λήψης υποστήριξης στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://support.wdc.com.
4  Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και την επεκταμένη εγγύηση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: WDGuardian.com. Για τους χρόνους παράδοσης για την αντικατάσταση των 

ανταλλακτικών σε άλλες περιοχές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://support.wdc.com.
Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο της WD καθώς και η ονομασία Put Your Life On It είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες WD Sentinel και 
WD Guardian Services είναι εμπορικά σήματα της Western Digital Technologies, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες.  
Οι προδιαγραφές των προϊόντων και οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. © 2011 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Σημεία αγοράς: Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση WDStore.com ή επικοινωνήστε με 
τον τοπικό μεταπωλητή. Οι παροχές υπηρεσιών WD Guardian υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της WD. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.wdc.com/tc.asp.

Επιλογές εγγύησης

Βασική εγγύηση Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών καλύπτει το περίβλημα, τις μονάδες που 
αποστέλλονται με την αγορά και το τροφοδοτικό ισχύος.

Υπηρεσία WD Guardian 
Extended Care

Επεκτείνει την εγγύηση για δύο επιπλέον έτη, για συνολική περιορισμένη 
εγγύηση 5 ετών.
•	 Πρέπει να αγοραστεί και να ενεργοποιηθεί ενόσω το προϊόν 

WD Sentinel εμπίπτει στο χρονικό διάστημα ισχύος της βασικής 
περιορισμένης εγγύησης διάρκειας τριών ετών.

•	 Η υπηρεσία WD Guardian Extended Care δεν είναι δυνατό να 
ανανεωθεί για το ίδιο προϊόν WD Sentinel.


