
Nie musisz być specjalistą IT, aby zainstalować i użytkować serwer dla małych firm WD Sentinel. Ale żeby ułatwić Ci życie, 
firma Western Digital® oferuje standardową pomoc techniczną i serwis gwarancyjny dla wszystkich posiadaczy urządzeń 
WD Sentinel. Usługi WD Guardian udostępniają rozszerzone opcje pomocy technicznej i serwisu gwarancyjnego, 
przeznaczone specjalnie dla małych firm. Oferujemy do wyboru kilka wariantów pomocy technicznej oraz rozszerzenia 
gwarancji. Każdy klient może wybrać odpowiedni dla swojej firmy wariant usługi. 

Wariant Docelowi użytkownicy Składniki usługi

Standardowa pomoc 
techniczna

Te usługi są świadczone dla 
każdego zakupionego serwera 
WD Sentinel.

•	 Bezpłatna 30-dniowa pomoc techniczna przez telefon (od dnia pierwszego 
telefonu). Usługa wchodzi w skład standardowej 3-letniej ograniczonej gwarancji.

•	 Standardowe usługi RMA1

•	 Opcje wymiany z wyprzedzeniem1 
•	 Szybka wymiana sprzętu za dodatkową opłatą1

WD Guardian Express Usługa WD Guardian Express 
zapewnia wymianę części  
w następnym dniu roboczym.  
Ten wariant jest idealny dla 
firm, które zatrudniają już 
własny personel IT, a z pomocy 
technicznej WD będą korzystać 
jedynie w zakresie serwisu 
sprzętu.2

•	 Obejmuje standardową pomoc techniczną
•	 Serwis sprzętu i ekspresowa wymiana części w okresie obowiązywania umowy2

•	 Do wyboru roczny lub trzyletni plan z możliwością przedłużenia 
•	 Usługa musi zostać aktywowana w ciągu 30 dni od daty zakupu

WD Guardian Pro Usługa WD Guardian Pro 
jest przeznaczona dla 
użytkowników, którzy chcą 
samodzielnie eksploatować 
serwer magazynujący, a w razie 
potrzeby korzystać z pomocy 
technicznej i serwisu WD. 

•	 Pomoc techniczna w godzinach pracy w okresie obowiązywania umowy3 
•	 Serwis sprzętu i ekspresowa wymiana części2 w okresie obowiązywania umowy
•	 Dedykowana linia pomocy technicznej z priorytetowym dostępem
•	 Do wyboru roczny lub trzyletni plan z możliwością przedłużenia 
•	 Usługa musi zostać aktywowana w ciągu 30 dni od daty zakupu

Usługi WD Guardian™ 
Opcje pomocy technicznej i gwarancji
dla serwera WD Sentinel™ DX4000



1  Aby uzyskać więcej informacji o standardowych usługach RMA oraz opcjach wymiany z wyprzedzeniem i ekspresowej wymiany części, a także sprawdzić czas realizacji zlecenia w poszczególnych 
regionach, zobacz http://support.wdc.com.

2  Firma WD ponosi koszty wysyłki do siedziby klienta. Klient ponosi koszty wysyłki uszkodzonej części do firmy WD. Wymiana z dostawą następnego dnia roboczego jest dostępna tylko w Ameryce 
Północnej, od poniedziałku do piątku, o ile klient skontaktuje się telefonicznie z firmą WD przed południem czasu pacyficznego. Czas realizacji zależy od regionu i pory złożenia zlecenia przez telefon.

3 Numery telefonu i godziny pracy w poszczególnych regionach są dostępne na stronie http://support.wdc.com.
4  Szczegółowe informacje oraz warunki gwarancji zwykłej i rozszerzonej są dostępne na stronie internetowej WDGuardian.com. Aby sprawdzić czas realizacji zlecenia wymiany części w innych krajach  

i regionach, zobacz http://support.wdc.com.
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Gdzie kupić: Ceny i dostępność usług można sprawdzić na stronie internetowej WDStore.com albo kontaktując się z lokalnym dystrybutorem.  
Oferta WD Guardian Service podlega warunkom Regulaminu WD. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej support.wdc.com/tc.asp.

Opcje serwisu gwarancyjnego

Gwarancja standardowa 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca obudowę, dyski dostarczone  
z urządzeniem oraz zasilacz.

Rozszerzona gwarancja WD Guardian Wydłuża okres ograniczonej gwarancji o dodatkowe dwa lata, do pięciu lat łącznie.
•	 Usługę można zakupić i aktywować tylko w okresie obowiązywania 

standardowej, trzyletniej ograniczonej gwarancji na produkt WD Sentinel.
•	 Usługi Rozszerzona gwarancja WD Guardian nie można przedłużyć dla tego 

samego produktu WD Sentinel.


