
WS Sentinel küçük ofis sunucusunu bir profesyonelmiş gibi kurmak için bir BT uzmanının becerilerine sahip olmanıza 
gerek yok. Karışıklığa yol açmamak adına Western Digital®, tüm WD Sentinel sahipleri için standart müşteri desteği ve 
garantisi sunar. WD Guardian Servisleri, küçük işletme sahibi müşteriler için ilave destek ve garanti seçenekleri sunar. 
İşletmeniz için en uygun olan çeşitli teknik destek planları ve uzatılmış garanti servisleri arasından seçim yapın. 

Plan Hedef Kullanıcı Plan Özellikleri

Standart Destek Bu servisler WD Sentinel 
sunucusunun satın alımıyla 
birlikte gelir.

•	 İlk aramanızdan itibaren 30 günlük ücretsiz teknik destek. Standart 3 yıllık sınırlı 
garanti süresiyle sunulur.

•	 Standard RMA servisleri1

•	 İleri değiştirme seçenekleri1 
•	 Ek ücret karşılığında hızlı donanım değişimi1

WD Guardian Express WD Guardian Express sonraki 
iş günü parça değişimi sunar. 
Bu plan, bir BT uzmanına sahip 
ve WD müşteri hizmetleri 
takımından yalnızca donanım 
desteği bekleyen kullanıcılar için 
idealdir.2

•	 Standart desteği içerir
•	 Planın süresi boyunca donanım desteği ve express parça değişimi2

•	 Yenileme seçeneği ile birlikte ya 1 yıllık ya da 3 yıllık plan arasında seçim yapın 
•	 Alımı takip eden 30 gün içinde aktifleştirilmelidir

WD Guardian Pro WD Guardian Pro, kendi 
depolama sunucusuna sahip 
olmak ve gerektiğinde WD'nin 
Teknik Destek hizmetine 
erişmek isteyen kullanıcılar için 
mükemmeldir.  

•	 Planın süresi boyunca çalışma saatlerinde teknik destek3 
•	 Planın süresi boyunca donanım desteği ve express parça değişimi2

•	 Özel destek hattı sayesinde teknik desteğe öncelikli erişim
•	 Yenileme seçeneği ile birlikte ya 1 yıllık ya da 3 yıllık plan arasında seçim yapın 
•	 Alımı takip eden 30 gün içinde aktifleştirilmelidir

WD Guardian™ Servisleri
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1 Standart RMA Servisleri, Gelişmiş Değiştirme Seçenekleri ve Hızlı Donanım Değiştirme hakkında ilave bilgiler için http://support.wdc.com adresini ziyaret edin.
2  WD, müşterinin yerine teslimat ücretini öder. Müşteri eski parçanın WD'ye sevkiyat ücretini karşılar. Sonraki iş gününde parça değişimi Pazartesi'den Cuma'ya kadar öğle Pasifik Zamanından önce sadece 
Kuzey Amerika'da geçerlidir. Yanıt süresi, arama zamanına ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

3 Bölgenizdeki destek telefon numaralarını ve saatleri almak için http://support.wdc.com adresini ziyaret edin.
4 Tam garanti ve uzatılmış garanti detayları için WDGuardian.com'u ziyaret edin. Diğer bölgelerdeki parça değişimi yanıt süreleri için http://support.wdc.com adresini ziyaret edin.
Western Digital, WD, WD logosu ve Put Your Life On It, ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markalardır; WD Sentinel ve WD Guardian Servisleri, Western Digital Technologies Inc. şirketinin ticari markalarıdır. 
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Nereden Satın Alabilirsiniz: Fiyatlandırma ve bulunabilirlik hakkında bilgiler için lütfen WDStore.com adresini ziyaret edin ya da yerel satıcınızla 
iletişime geçin. WD Guardian Servis teklifleri için WD Koşul ve Şartları geçerlidir, daha fazla bilgi için support.wdc.com/tc.asp adresini ziyaret edin.

Garanti seçenekleri

Standart Garanti 3 yıllık sınırlı garanti kutuyu, satın alma sırasında gönderilen sürücüleri ve güç 
adaptörünü kapsar.

WD Guardian Extended Care Garanti süresini ilave iki yıl uzatarak toplam beş yıllık sınırlı garanti sağlar.
•	 WD Sentinel ürününüzün üç yıllık sınırlı garanti süresi dolmadan önce satın 

alınmalı ve aktifleştirilmelidir.
•	 WD Guardian Extended Care aynı WD Sentinel ürünü için yenilenemez.


