
U hebt de vaardigheden van een IT-professional niet nodig om de WD Sentinel-server voor kleine kantoren te 
installeren en te beheren als een professional. Western Digital® biedt standaard klantenondersteuning en garantie aan 
alle eigenaars van WD Sentinel zodat u niet meer hoeft te gissen. WD Guardian Services biedt extra ondersteunings- 
en garantiemogelijkheden voor kleine bedrijven. Kies uit de verschillende technische ondersteuningsplannen en 
uitgebreide garantieservices die het beste werken voor uw bedrijf. 

Plan Doelgroep Kenmerken van het plan

Standaardondersteuning Deze services zijn inbegrepen 

bij de aankoop van de  

WD Sentinel-server.

•	 Dertig dagen gratis technische ondersteuning vanaf het moment dat u de 

eerste keer belt. Verkrijgbaar met een standaard garantieperiode van 3 jaar.

•	 Standaard RMA-services1

•	 Geavanceerde vervangingsmogelijkheden1 

•	 Snelle vervanging van hardware tegen extra vergoeding1

WD Guardian Express WD Guardian Express biedt 

vervangingen op de volgende 

werkdag. Dit plan is ideaal voor 

gebruikers die al een interne 

IT-expert hebben en alleen 

hardwareondersteuning van 

het klantenserviceteam van 

WD nodig hebben.2

•	 Omvat de standaardondersteuning

•	 Ondersteuning voor hardware en snelle vervanging van onderdelen tijdens 

de duur van het plan2

•	 Kies tussen een plan van 1 of van 3 jaar met de mogelijkheid om het te 

verlengen 

•	 Moet worden geactiveerd binnen 30 dagen vanaf de aankoopdatum

WD Guardian Pro WD Guardian Pro is perfect 

voor gebruikers die hun eigen 

opslagserver willen houden en 

ook willen gebruikmaken van 

de technische ondersteuning 

van WD wanneer extra hulp is 

vereist. 

•	 Technische ondersteuning tijdens de werkuren tijdens de duur van het plan3 

•	 Ondersteuning voor hardware en snelle vervanging van onderdelen2 tijdens 

de duur van het plan

•	 Prioriteitstoegang tot technische ondersteuning via een specifieke 

ondersteuningslijn

•	 Kies tussen een plan van 1 of van 3 jaar met de mogelijkheid om het te 

verlengen 

•	 Moet worden geactiveerd binnen 30 dagen vanaf de aankoopdatum

WD Guardian™ Services
Ondersteuningsservices en garantieopties
voor WD Sentinel™ DX4000



1 Voor meer informatie over standaard RMA-services, geavanceerde vervangingsmogelijkheden, een snelle vervanging van hardware en de doorlooptijden voor uw regio, bezoekt u http://support.wdc.com.
2  WD betaalt voor de verzending naar de locatie van de klant. De klant betaalt de verzending van het oude onderdeel naar WD. Vervangingen op de volgende dag zijn alleen beschikbaar in Noord-Amerika, maandag tot en met vrijdag, 
wanneer er gebeld is vóór 12 uur Pacific Time. De doorlooptijd kan variëren op basis van het tijdstip van de oproep en de regio.

3 Bezoek http://support.wdc.com voor de telefoonnummers en uren in uw regio.
4 Ga naar WDGuardian.com voor volledige gegevens van de garantie en uitgebreide garantie. Bezoek http://support.wdc.com voor de doorlooptijden bij het vervangen van onderdelen in andere regio's.

Western Digital, WD, het WD-logo en Put Your Life On It zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en andere landen. WD Sentinel en WD Guardian Services zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele  
andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. Alle productspecificaties en het serviceaanbod zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2011 Western Digital Technologies, Inc.  
Alle rechten voorbehouden.
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Verkooppunten: Bezoek WDStore.com of neem contact op met uw lokale wederverkoper voor informatie over prijzen en beschikbaarheid.  

Het WD Guardian Service-aanbod is onderworpen aan de algemene voorwaarden van WD. Bezoek support.wdc.com/tc.asp voor meer informatie.

Garantieopties

Standaardgarantie 3 jaar beperkte garantie op de behuizing, de schijven die bij de aankoop zijn 

verzonden en de netadapter.

WD Guardian Extended Care Verlengt de garantie met twee jaar voor een totale beperkte garantie van vijf jaar.

•	 Moet worden gekocht en geactiveerd terwijl uw WD Sentinel-product nog 

binnen de standaard beperkte garantieperiode van drie jaar valt

•	 WD Guardian Extended Care kan niet worden verlengd voor hetzelfde  

WD Sentinel-product


