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Despre garanţie
Garanție limitată
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 HigashiShinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan sau compania sa afiliată de pe plan local garantează că
acest dispozitiv (inclusiv telefon, tabletă sau accesoriu) nu are defecte de proiectare, de materiale și de
fabricație la momentul achiziției inițiale de către consumator.
Dacă dispozitivul dvs. necesită serviciu de garanție, returnați-l distribuitorului de la care a fost achiziționat
sau accesați support.sonymobile.com/contact pentru a contacta partenerul local Sony Mobile pentru
reparații (este posibil să se aplice tarife pentru apeluri naționale).
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de proiectare, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony Mobile autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezenta.
Sony Mobile și partenerii săi de service își rezervă dreptul de a percepe o taxă de manipulare dacă se
descoperă că un dispozitiv returnat nu se află în garanție în conformitate cu condițiile menționate în
prezenta.
Garanția și condițiile pentru anumite țări și regiuni sunt descrise separat în Termene de garanție specifice
țărilor/regiunilor.
Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony Mobile crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony Mobile nu își asumă
nicio responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere.
Trebuie să creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări,
calendar și persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.

Condiții
1 Prezenta garanție limitată este valabilă doar dacă dovada originală de achiziționare pentru acest
dispozitiv, emisă de un distribuitor autorizat Sony Mobile, în care se specifică, fără modificări, data
achiziționării și numărul de serie (în anumite țări/regiuni/state, este posibil să fie solicitate alte
informații), este prezentată împreună cu dispozitivul de reparat sau de înlocuit. Sony Mobile își rezervă
dreptul de a refuza serviciul de garanție dacă aceste informații au fost șterse sau modificate după
achiziționarea inițială a dispozitivului de la distribuitor.
2 Dacă Sony Mobile repară sau înlocuiește acest dispozitiv, reparația defectului în cauză sau dispozitivul
înlocuit va fi garantat pentru durata rămasă din perioada inițială de garanție sau pentru nouăzeci (90) de
zile de la data reparației, oricare perioadă este mai lungă. Repararea sau înlocuirea poate implica
utilizarea unor unități recondiționate, cu funcționalitate echivalentă. Piesele sau componentele înlocuite
vor deveni proprietatea Sony Mobile.
3 Prezenta garanție nu acoperă nicio defecțiune a dispozitivului cauzată de:
• uzura normală;
• utilizarea în medii în care se depășesc limitele clasificării IP, dacă este cazul (inclusiv deteriorări cauzate
de lichide sau detectarea de lichid în interiorul dispozitivului, care rezultă în urma unei astfel de
utilizări);
• Utilizarea incorectă sau utilizarea neconformă cu instrucțiunile Sony Mobile relevante de utilizare și
întreținere pentru dispozitiv.
Prezenta garanție nu acoperă nici defecțiunile produsului provocate de accidente, modificarea sau
adaptarea elementelor software sau hardware sau evenimente de forță majoră.
4 O baterie reîncărcabilă poate fi încărcată și descărcată de peste o sută de ori. Totuși, bateria se va uza în
timp – aceasta nu reprezintă un defect și corespunde uzurii normale. Atunci când durata pentru
convorbiri sau durata în regim de așteptare este redusă considerabil, este momentul să înlocuiți bateria
2
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(doar partenerii Sony Mobile pentru reparații trebuie să scoată sau să înlocuiască bateriile încorporate).
Sony Mobile vă recomandă să utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Sony Mobile.
Între dispozitive pot exista mici variații în ceea ce privește luminozitatea și culoarea afișajului. Pe ecran
pot exista mici puncte luminoase sau întunecate. Acestea se numesc pixeli defecți și apar atunci când
anumite puncte separate s-au defectat și nu pot fi reglate. Doi pixeli deteriorați reprezintă o situație
acceptabilă.
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Între dispozitive pot exista mici variații în ceea ce privește aspectul imaginilor realizate cu aparatul foto.
Astfel de variații nu sunt neobișnuite și nu semnifică faptul că un modul al aparatului foto este defect.
Deoarece sistemul celular în care dispozitivul urmează să funcționeze este asigurat de un operator
independent de Sony Mobile, Sony Mobile nu își asumă răspunderea pentru funcționarea,
disponibilitatea, acoperirea, serviciile sau raza de acțiune a sistemului.
Prezenta garanție nu acoperă deteriorările, defecțiunile și/sau disfuncționalitățile dispozitivului cauzate
de instalări, modificări, reparații sau deschiderea produsului efectuate de persoane neautorizate de Sony
Mobile.
Garanția nu acoperă deteriorarea dispozitivului, disfuncționalități ale dispozitivului cauzate de utilizarea
accesoriilor sau a altor dispozitive periferice care nu sunt accesorii originale marca Sony destinate pentru
utilizare împreună cu dispozitivul.
Sony Mobile declină toate garanțiile, explicite sau implicite, pentru deteriorările, defecțiunile și/sau
disfuncționalitățile cauzate dispozitivului sau dispozitivelor periferice ca rezultat al virușilor, al cailor
troieni, al programelor spion sau al altor aplicații software rău intenționate. Sony Mobile vă recomandă
insistent să instalați un software de protecție antivirus corespunzător pe dispozitivul dumneavoastră și
pe orice dispozitiv periferic conectat la acesta, în funcție de disponibilitate, și să îl actualizați regulat,
pentru o protecție mai bună a dispozitivului. Se înțelege, totuși, că un astfel de software nu va proteja
niciodată în mod complet dispozitivul sau dispozitivele periferice și Sony Mobile exclude toate garanțiile,
explicite sau implicite, în cazul în care un astfel de software antivirus nu reușește să îndeplinească scopul
pentru care a fost proiectat.
• Pentru clienții din SUA
Sony Mobile nu este responsabilă pentru costurile pe care le suportați cu manopera sau cu reparațiile
sau service-ul la furnizori/service-uri care nu sunt parteneri de service autorizați de Sony Mobile.
• Pentru clienții din alte țări și regiuni

Alterarea sigiliilor de pe produs duce la anularea garanției.
10 Nu există garanții explicite, scrise sau verbale, altele decât prezenta garanție limitată. Toate garanțiile
implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate sau de potrivire cu un anumit
scop, sunt limitate la durata prezentei garanții limitate. În nicio situație Sony Mobile sau licențiatorii săi
nu vor fi răspunzători pentru daunele indirecte sau conexe de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la
pierderea profiturilor sau pierderea comercială, în măsura în care respectivele daune pot fi excluse prin
lege.
Unele țări/regiuni/state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accesorii sau secundare ori limitarea
duratei garanțiilor implicite, deci este posibil ca limitările sau excluderile anterioare să nu vi se aplice.
Garanția oferită nu afectează drepturile legale ale consumatorului în temeiul legislației aplicabile în vigoare,
nici drepturile consumatorului în raport cu distribuitorul, care decurg din contractul lor de vânzarecumpărare.
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Perioade de garanție
Perioadele de garanție pentru următoarele regiuni sunt acordate dispozitivelor mobile. Perioadele de
garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt descrise separat în Termene
de garanție specifice țărilor/regiunilor.

America de Nord și de Sud
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Samoa americană

12 luni

Anguilla

12 luni

Antigua și Barbuda

12 luni

Argentina

12 luni

Aruba

12 luni

Bahamas

12 luni

Barbados

12 luni

Belize

12 luni

Bermuda

12 luni

Bolivia

12 luni

Brazilia

12 luni

Canada

12 luni

Insulele Cayman

12 luni

Chile

12 luni

Columbia

12 luni

Costa Rica

12 luni

Cuba

12 luni

Dominica

12 luni

Republica Dominicană

12 luni

Ecuador

12 luni

El Salvador

12 luni

Insulele Falkland

12 luni

Guyana Franceză

24 luni

Polinezia Franceză

12 luni

Groenlanda

12 luni

Grenada

12 luni

Guadelupa

24 luni

Guatemala

12 luni

Haiti

12 luni

Honduras

12 luni

Jamaica

12 luni

Martinica

24 luni
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Mexic

12 luni

Montserrat

12 luni

Antilele Neerlandeze

12 luni

Nicaragua

12 luni

Panama

12 luni

Paraguay

12 luni

Peru

12 luni

Puerto Rico

12 luni

Saint Kitts și Nevis

12 luni

Saint Lucia

12 luni

Saint-Pierre și Miquelon

12 luni

Saint Vincent și Grenadinele

12 luni

Suriname

12 luni

Trinidad și Tobago

12 luni

Statele Unite

12 luni

Uruguay

12 luni

Venezuela

12 luni

Asia
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Armenia

12 luni

Azerbaidjan

12 luni

Bangladesh

12 luni

Bhutan

12 luni

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

12 luni

Brunei Darussalam

12 luni

Cambodgia

12 luni

China continentală

Telefoane: 12 luni
Tablete: 24 luni

RSA Hong Kong

12 luni

India

12 luni

Indonezia

12 luni

Japonia

12 luni

Kazahstan

12 luni

Republica Populară Democrată Coreeană

12 luni

Republica Coreea

12 luni

Kârgâzstan

12 luni

Republica Democrată Populară Laos

12 luni

Macao

12 luni
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Malaysia

12 luni

Maldive

12 luni

Mongolia

12 luni

Myanmar

12 luni

Nepal

12 luni

Pakistan

12 luni

Filipine

12 luni

Singapore

12 luni

Sri Lanka

12 luni

Regiunea Taiwan

12 luni

Tadjikistan

12 luni

Thailanda

12 luni

Timorul de Est

12 luni

Turkmenistan

12 luni

Uzbekistan

12 luni

Vietnam

12 luni

Europa
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Albania

12 luni

Andorra

12 luni

Insulele Aland

12 luni

Austria

24 luni

Belarus

12 luni

Belgia

24 luni

Bosnia și Herțegovina

12 luni

Bulgaria

24 luni

Croația

12 luni

Cipru

24 luni

Republica Cehă

24 luni

Danemarca

24 luni

Estonia

24 luni

Finlanda

24 luni

Franța

24 luni

Germania

24 luni

Gibraltar

24 luni

Grecia

24 luni

Ungaria

24 luni

Islanda

24 luni
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Irlanda

24 luni

Italia

24 luni

Letonia

24 luni

Liechtenstein

12 luni

Lituania

24 luni

Luxemburg

24 luni

Malta

24 luni

Monaco

12 luni

Muntenegru

12 luni

Regatul Țărilor de Jos

24 luni

Norvegia

24 luni

Polonia

24 luni

Portugalia

24 luni

Republica Moldova

12 luni

România

24 luni

Federația Rusă

12 luni

San Marino

12 luni

Serbia

24 luni

Slovacia

24 luni

Slovenia

24 luni

Spania

24 luni

Suedia

24 luni

Elveția

24 luni

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

24 luni

Turcia

24 luni

Ucraina

12 luni

Regatul Unit

24 luni

Statul Cetății Vaticanului

12 luni

Orientul Mijlociu și Africa
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Afganistan

12 luni

Algeria

12 luni

Angola

12 luni

Bahrain

12 luni

Benin

12 luni

Botswana

12 luni

Burkina Faso

12 luni

Burundi

12 luni
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Camerun

12 luni

Capul Verde

12 luni

Republica Centrafricană

12 luni

Ciad

12 luni

Comore

12 luni

Republica Congo

12 luni

Republica Democratică Congo

12 luni

Coasta de Fildeș

12 luni

Djibouti

12 luni

Egipt

12 luni

Guineea Ecuatorială

12 luni

Etiopia

12 luni

Teritoriile Australe Franceze

12 luni

Gabon

12 luni

Gambia

12 luni

Ghana

12 luni

Guineea

12 luni

Guineea-Bissau

12 luni

Republica Islamică Iran

12 luni

Israel

12 luni

Irak

12 luni

Iordania

12 luni

Kenya

12 luni

Kuwait

12 luni

Liban

12 luni

Lesotho

12 luni

Liberia

12 luni

Libia

12 luni

Madagascar

12 luni

Malawi

12 luni

Mali

12 luni

Mauritania

12 luni

Mauritius

12 luni

Mayotte

12 luni

Maroc

12 luni

Mozambic

12 luni

Namibia

12 luni

Niger

12 luni

Nigeria

12 luni

Oman

12 luni

Teritoriul Palestinian Ocupat

12 luni

Qatar

12 luni
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Rwanda

12 luni

Sfânta Elena

12 luni

Arabia Saudită

12 luni

São Tomé și Príncipe

12 luni

Senegal

12 luni

Seychelles

12 luni

Sierra Leone

12 luni

Somalia

12 luni

Africa de Sud

12 luni

Sudan

12 luni

Swaziland

12 luni

Republica Arabă Siriană

12 luni

Republica Unită Tanzania

12 luni

Togo

12 luni

Tunisia

12 luni

Uganda

12 luni

Emiratele Arabe Unite

12 luni

Sahara Occidentală

12 luni

Yemen

12 luni

Zambia

12 luni

Zimbabwe

12 luni

Oceania
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Australia

12 luni

Insula Crăciunului

12 luni

Insulele Cocos (Keeling)

12 luni

Fiji

12 luni

Polinezia Franceză

12 luni

Guam

12 luni

Insulele Marshall

12 luni

Statele Federate ale Microneziei

12 luni

Nauru

12 luni

Noua Caledonie

12 luni

Noua Zeelandă

12 luni

Insulele Mariane de Nord

12 luni

Palau

12 luni

Papua-Noua Guinee

12 luni

Pitcairn

12 luni
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Samoa

12 luni

Insulele Solomon

12 luni

Tonga

12 luni

Tuvalu

12 luni

Vanuatu

12 luni

Wallis și Futuna

12 luni

Oceanul Pacific
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Kiribati

12 luni

Niue

12 luni

Insulele Norfolk

12 luni

Tokelau

12 luni

Altele
Următoarea perioadă de garanție pentru dispozitive mobile se aplică în funcție de locul în care ați cumpărat
dispozitivul. Perioadele de garanție pentru accesorii (inclusiv accesoriile livrate cu dispozitivul mobil) sunt
descrise separat în Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor.
Țară/Regiune

Garanție

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud

12 luni

Svalbard și Jan Mayen

12 luni

Insulele Turks și Caicos

12 luni

Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite

12 luni

Insulele Virgine Britanice

12 luni

Insulele Virgine Americane

12 luni
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Termene de garanție specifice țărilor/regiunilor
Perioada limită de garanție pentru accesoriile furnizate cu dispozitivul mobil este de un (1) an de la data
inițială a achiziției dispozitivului numai dacă nu se menționează alte termene specifice următoarelor țărilor/
regiunilor sau într-o fișă de garanție separată.
Notă

Este posibil ca în unele țări/regiuni să vi se solicite informații suplimentare (precum o fișă de garanție valabilă).

Garanție limitată extinsă - numai pentru Australia
Pe lângă garanția limitată a acestui produs (așa cum este stabilită în broșura cu informații importante care
însoțește acest produs sau este disponibilă în format electronic în cadrul produsului), Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan („Sony Mobile
Communications”) acordă o garanție limitată extinsă de 12 luni în plus în aceiași termeni din garanția
limitată („Garanția limitată extinsă”). Garanția limitată extinsă este valabilă numai pentru produsele
importate în Australia de către Sony Mobile Communications și nu este valabilă pentru accesorii sau baterii
(altele decât bateriile care nu pot fi înlocuite de către utilizator). Nicio prevedere din această garanție
limitată extinsă nu elimină sau limitează drepturile dvs. conform Legii Consumatorului din Australia.
Pentru serviciul de garanție în Australia, luați legătura cu 1300 650 050.
Bunurile noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse prin Legea Consumatorului din Australia.
Dacă ați cumpărat produsul în Australia, aveți dreptul la înlocuirea produsului sau returnarea banilor pentru
un defect major și la compensații pentru orice altă pierdere sau pagubă prevăzută în mod rezonabil. De
asemenea, aveți dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor dacă bunurile nu au o calitate acceptabilă și
dacă defecțiunea nu este considerată o defecțiune majoră.

Garanția limitată pentru China continentală
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 HigashiShinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan sau compania sa afiliată de pe plan local garantează că
acest dispozitiv (inclusiv telefon, tabletă sau accesoriu) nu are defecte de concepere, de materiale și de
fabricație la momentul achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de un (1) an.
Toate accesoriile originale livrate împreună cu dispozitivul vor fi garantate conform politicii 3R locale privind
dispozitivele mobile.
Dacă, în perioada de garanție, acest dispozitiv nu funcționează în condiții normale de utilizare și de service
din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de service
autorizați Sony Mobile din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, după cum consideră de cuviință, în
conformitate cu condițiile de utilizare, legislația privind drepturile consumatorului și politica 3R locală
privind dispozitivele mobile.
Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când
dispozitivul este reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții
tehnice aplicabile să nu permită companiei Sony Mobile crearea unei copii de rezervă pentru anumite
elemente descărcate. Sony Mobile nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun fel de informații
pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere. Trebuie să creați întotdeauna copii de rezervă
pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări, calendar și persoane de contact, înainte
de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.
Dacă Sony Mobile repară dispozitivul, reparația defectului în cauză va fi garantată pentru durata rămasă din
perioada inițială de garanție sau pentru treizeci (30) de zile de la data reparației, oricare perioadă este mai
lungă. Reparația poate implica utilizarea unor unități cu funcționalitate echivalentă. Piesele sau
componentele înlocuite vor deveni proprietatea Sony Mobile.
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Garanția limitată pentru RSA Hong Kong
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 HigashiShinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan sau compania sa afiliată de pe plan local garantează că
acest dispozitiv (inclusiv telefon, tabletă sau accesoriu) nu are defecte de concepere, de materiale și de
fabricație la momentul achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de un (1) an.
Toate accesoriile originale livrate împreună cu dispozitivul vor fi garantate pentru o perioadă de șase (6) luni
de la data achiziționării.
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony Mobile autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezenta.
Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony Mobile crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony Mobile nu își asumă
nicio responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere.
Trebuie să creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări,
calendar și persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.

Garanția limitată pentru regiunea Taiwan
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 HigashiShinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan sau compania sa afiliată de pe plan local garantează că
acest dispozitiv (inclusiv telefon, tabletă sau accesoriu) nu are defecte de concepere, de materiale și de
fabricație la momentul achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de un (1) an.
Toate accesoriile originale livrate împreună cu dispozitivul vor fi garantate pentru o perioadă de șase (6) luni
de la data achiziționării.
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony Mobile autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezenta.
Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony Mobile crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony Mobile nu își asumă
nicio responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere.
Trebuie să creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări,
calendar și persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.

Garanția limitată pentru India
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 HigashiShinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan sau compania sa afiliată de pe plan local garantează că
acest dispozitiv (inclusiv telefon, tabletă sau accesoriu) nu are defecte de concepere, de materiale și de
fabricație la momentul achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de un (1) an. În
cazul produselor lansate începând cu 2018, toate accesoriile originale livrate împreună cu dispozitivul vor fi
garantate pentru o perioadă de șase (6) luni de la data achiziționării.
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony Mobile autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezenta.
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Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony Mobile crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony Mobile nu își asumă
nicio responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere.
Trebuie să creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări,
calendar și persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.

Service extins în Spațiul Economic European (SEE), în Elveția și în Republica Turcia
Dacă ați cumpărat dispozitivul într-o țară/regiune membră a Spațiului Economic European (SEE) sau în
Elveția ori Republica Turcia și dispozitivul respectiv a fost destinat vânzării în SEE sau în Elveția ori Turcia,
veți beneficia de service pentru dispozitiv în orice țară/regiune SEE sau în Elveția ori Turcia în condițiile
garanției care vor prevala în țara/regiunea în care aveți nevoie de service, cu condiția ca un dispozitiv
identic să fie comercializat în țara/regiunea respectivă de către un distribuitor Sony Mobile autorizat. Pentru
a afla dacă dispozitivul este comercializat în țara/regiunea în care vă aflați, sunați la centrul de contact Sony
Mobile local. Rețineți că este posibil ca anumite servicii să nu poată fi oferite în afara țării/regiunii în care sa făcut achiziția inițială, de exemplu, din cauza faptului că dispozitivul poate diferi la interior sau la exterior
de modelele echivalente comercializate în alte țări/regiuni. În plus, rețineți că, uneori, repararea
dispozitivelor cu cartelă SIM blocată nu este posibilă.

Informații speciale pentru Spania
Pe lângă garanția limitată, titularul garanției beneficiază de o garanție legală de doi (2) ani în conformitate
cu dispozițiile Decretului legislativ regal 1/2007 din 16 noiembrie, prin care se adoptă textul revizuit al legii
generale privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor și alte legislații complementare.

Informații speciale pentru Portugalia
Dacă ați achiziționat acest produs în Portugalia, garanția limitată oferită cu acest produs nu afectează
drepturile legale ale consumatorilor. Prin urmare, atunci când consumatorii achiziționează acest produs în
Portugalia, aceștia au dreptul la o garanție legală de doi (2) ani în conformitate cu termenii Decretului-lege
67/2003 din 8 aprilie, modificat prin Decretul-lege nr. 84/2008.

Garanția limitată pentru Republica Turcia
Sub rezerva condițiilor din prezenta garanție limitată, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 HigashiShinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan sau compania sa afiliată de pe plan local garantează că
acest dispozitiv (inclusiv telefon, tabletă sau accesoriu) nu are defecte de concepție, de materiale și de
fabricație la momentul achiziției inițiale de către consumator și pentru o perioadă ulterioară de doi (2) ani.
Dacă, în perioada de garanție, dispozitivul dvs. nu funcționează în condiții normale de utilizare și de
serviciu, din cauza defectelor de concepere, de materiale și de fabricație, distribuitorii sau partenerii de
service Sony Mobile autorizați din țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul vor repara, vor înlocui
dispozitivul sau vor rambursa prețul de achiziționare al acestuia, la discreția lor, în conformitate cu clauzele
și condițiile menționate în prezenta.
Notă

Este posibil ca anumite setări, elemente descărcate și alte informații personale să se piardă atunci când dispozitivul este
reparat sau înlocuit. În prezent, este posibil ca legislația, alte reglementări sau restricții tehnice aplicabile să nu permită
companiei Sony Mobile crearea unei copii de rezervă pentru anumite elemente descărcate. Sony Mobile nu își asumă
nicio responsabilitate pentru niciun fel de informații pierdute și nu vă va despăgubi pentru nicio astfel de pierdere.
Trebuie să creați întotdeauna copii de rezervă pentru toate informațiile stocate pe dispozitiv, cum ar fi descărcări,
calendar și persoane de contact, înainte de a preda dispozitivul pentru reparare sau înlocuire.
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Îndrumări pentru utilizarea sigură și eficientă
Următoarele îndrumări sunt pentru siguranța dvs. și pentru a preveni defectarea dispozitivului. Dacă
nu sunteți sigur că dispozitivul funcționează corect, înainte de utilizare, verificați dispozitivul la un
partener de service autorizat de Sony Mobile.

Îngrijirea și utilizarea dispozitivului
Avertizare

Nu utilizați dispozitivul dacă, de exemplu, are afișajul crăpat sau capacul posterior cu urme adânci de lovituri, deoarece
poate provoca vătămări corporale sau avarierea de bunuri. Contactați un partener de service autorizat de Sony Mobile
pentru a investiga un dispozitiv deteriorat.

• Se recomandă să vă protejați dispozitivul cu o folie de ecran sau cu un dispozitiv de protecție a ecranului
marca Sony destinat modelului dvs. XperiaTM. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate
împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor
sau a microfoanelor și poate anula garanția.
• Fiți atent unde plasați dispozitivul. Evitați expunerea afișajului la o presiune excesivă, de exemplu,
băgându-l într-un buzunar și așezându-vă pe el sau aplecându-vă rapid pentru a ridica un obiect. O
astfel de presiune poate cauza crăparea afișajului.
• Puteți utiliza dispozitivul în anumite condiții de umezeală sau praf, dar procedați cu atenție pentru a-l
utiliza în limitele clasificării sale IP și în limitele de utilizare obișnuită. Condițiile în care se pot depăși
limitele clasificării IP includ medii cu umiditate excesivă, adâncimi mari sub apă, presiune excesivă a
lichidului și expunere excesivă la praf.
• Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța dispozitivul.
• Tratați dispozitivul cu grijă și nu îl expuneți la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute. Nu utilizați
dispozitivul la temperaturi sub -10 °C(+14 °F) sau peste +35 °C(+95 °F).
• Nu expuneți dispozitivul la foc deschis sau la produse din tutun aprinse.
• Doar partenerii de service Sony Mobile autorizați trebuie să efectueze proceduri de service asupra
dispozitivului. Nu încercați să dezasamblați dispozitivul.
• Întrerupeţi utilizarea dispozitivului sau dezactivaţi funcţia de transmisie radio a acestuia acolo unde este
necesar ori unde vi se solicită acest lucru.
• Dispozitiv generează căldură când este utilizat sau se încarcă. Pentru a preveni iritațiile sau disconfortul
creat de căldură, evitați contactul îndelungat cu pielea și asigurați o ventilație adecvată. Utilizați căști
pentru apeluri telefonice îndelungate.
• Acest produs (inclusiv accesoriile) conţine unu sau mai mulţi magneţi. Înghiţirea magnetului/magneţilor
poate cauza vătămări grave, de exemplu sufocare sau leziuni intestinale. Dacă magneţii (sau un singur
magnet) au fost înghiţi, consultaţi imediat medicul. Nu lăsaţi acest produs la îndemâna copiilor sau a
persoanelor aflate sub supraveghere, pentru a evita ingerarea accidentală.
• Acest produs (inclusiv accesoriile) conţine unu sau mai mulţi magneţi care pot interfera cu stimulatoarele
cardiace, șunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive
medicale. Nu amplasaţi acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive
medicale. Solicitaţi sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiţi astfel de dispozitive
medicale.

Memento privind îngrijirea acuității vizuale (Taiwan)
Sony Mobile își face griji pentru dumneavoastră; aveți grijă de sănătatea ochilor și evitați solicitarea lor. Un
memento amical: Utilizarea excesivă poate duce la deteriorarea acuității vizuale. Vă recomandăm
următoarele:
1 Faceți o pauză de 10 minute după 30 de minute de utilizare.
2 Copiii de doi ani și mai mici nu ar trebui să privească ecranul. Copiii mai mari de doi ani nu ar trebui să
privească ecranul mai mult de o oră pe zi.
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Apeluri de urgență
Efectuarea apelurilor nu poate fi garantată în orice condiții. Nu vă bazați niciodată doar pe dispozitivele
mobile pentru a comunica informații esențiale. Este posibil ca efectuarea de apeluri să nu fie posibilă în
toate zonele, în toate rețelele sau când sunt utilizate anumite servicii de rețea și/sau caracteristici ale
dispozitivului.
Notă

Unele dispozitive nu acceptă apeluri vocale, inclusiv apeluri de urgență.

Încărcare
Utilizarea dispozitivelor de încărcare care nu sunt marca Sony poate prezenta riscuri crescute în materie de
siguranță.
• Conectați încărcătorul numai la sursele de energie menționate pe dispozitiv.
• Încărcați bateria la temperaturi între +5 °C (+41 °F) și +35 °C (+95 °F).
• Atunci când încărcați un dispozitiv utilizând un cablu USB, aveți grijă să poziționați cablul USB astfel încât
să nu călcați pe cablu, să nu vă împiedicați de el sau să nu îl supuneți la deteriorare și tensiune în alt
mod.
• Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când este încărcat complet. Atunci când se face
conectarea la o sursă de alimentare, are loc o scurgere mică de energie.
• Scoateți încărcătorul din priză ținând de adaptor și nu de cablul USB. În acest fel, reduceți riscul de
deteriorare a cablului.
• Deconectați încărcătorul înainte de a-l curăța pentru a reduce riscul de electrocutări.
• Nu utilizați încărcătorul în exterior sau în zone cu grad ridicat de umiditate.
Avertizare

Nu încercați să transformați sau să modificați cablul USB sau fișa. Nu forțați fișa dacă nu se potrivește într-o priză de
alimentare, întrucât acest lucru poate provoca electrocutări. În schimb, solicitați unui electrician calificat să instaleze
tipul corect de priză.

Baterie
Acumulatorul are o durată de exploatare îndelungată dacă este tratat corespunzător. Bateriile noi sau
neutilizate pot avea o capacitate redusă la început.
• Pentru o capacitate maximă a bateriei, utilizați-o la temperatura camerei. Dacă bateria este utilizată la
temperaturi scăzute, capacitatea acesteia va fi redusă.
• Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.
• Scoaterea sau înlocuirea bateriilor încorporate trebuie efectuată numai de către partenerii de service
autorizați de Sony Mobile.
Perioada de utilizare cu protecția mediului (EPUP) pentru o baterie este de 5 ani.

Cartelă de memorie
Dacă dispozitivul este furnizat împreună cu o cartelă de memorie detașabilă, această cartelă este în general
compatibilă cu dispozitivul achiziționat și este posibil să nu fie compatibilă cu alte dispozitive sau
capacitățile acestora privind cartelele de memorie. Verificați compatibilitatea cu alte dispozitive înainte de
achiziționare. Dacă dispozitivul este dotat cu un cititor de cartele de memorie, verificați compatibilitatea cu
cartela de memorie înainte de achiziționare sau utilizare.
Cartelele de memorie sunt în general formatate înainte de livrare. Pentru a reformata cartela de memorie,
utilizați un dispozitiv compatibil. Pentru informații detaliate, consultați instrucțiunile de utilizare ale
dispozitivului sau luați legătura cu centrul de contact Sony Mobile relevant.

Precauții privind utilizarea cartelei de memorie
• Nu expuneți cartela de memorie la umezeală.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nu atingeți conexiunile terminale cu mâna sau cu obiecte de metal.
Nu loviți și nu îndoiți cartela de memorie.
Nu încercați să demontați sau să modificați cartela de memorie.
Nu utilizați, nici nu depozitați cartela de memorie în spații umede sau corozive sau în condiții de căldură
excesivă, cum ar fi o mașină închisă pe timp de vară, în lumina directă a soarelui sau lângă un radiator
etc.
Nu permiteți pătrunderea murdăriei, a prafului sau a obiectelor străine în fanta cartelei de memorie.
Verificați dacă ați introdus corect cartela de memorie. Cartela de memorie poate să nu funcționeze
corespunzător dacă nu este introdusă complet.
Vă recomandăm să realizați o copie de rezervă a datelor importante. Societatea noastră nu este
răspunzătoare pentru pierderi sau deteriorarea conținutului pe care îl stocați pe cartela de memorie.
Nu scoateți cartela de memorie atunci când dispozitivul este pornit. Este posibil ca datele înregistrate să
se deterioreze sau să se piardă dacă scoateți cartela de memorie atunci când dispozitivul este pornit.

Cartelă SIM
Nu introduceți o cartelă SIM care nu este compatibilă cu fanta cartelei SIM, întrucât acest lucru poate să
deterioreze permanent cartela SIM sau dispozitivul. Dacă este necesar un adaptor pentru introducerea
cartelei în dispozitivul propriu sau în alt dispozitiv, nu introduceți direct cartela SIM fără adaptorul necesar.
Notă

Sony Mobile nu garantează și nu va fi răspunzătoare pentru defecte provocate de utilizarea cartelelor SIM incompatibile
sau modificate.

Antenă
Utilizarea antenelor care nu sunt comercializate de Sony Mobile ar putea să deterioreze dispozitivele
mobile, să le reducă performanța și să producă niveluri ale ratei specifice de absorbție (SAR) mai mari decât
limitele stabilite. Nu acoperiți antena cu mâna, întrucât acest lucru afectează calitatea apelului și nivelurile
de putere și poate să reducă durata pentru convorbiri sau durata în regim de așteptare.

Atmosfere potențial explozive
Acesta este un caz rar, dar dispozitivul electronic ar putea să genereze scântei. Scânteile în atmosfere
potențial explozive ar putea să provoace o explozie sau un incendiu, ducând la accidente sau chiar deces.
Zonele cu o atmosferă potențial explozivă sunt deseori delimitate clar, dar nu întotdeauna.
• Opriți dispozitivul în orice zonă cu atmosferă potențial explozivă.
• Nu utilizați produsul într-un mediu cu potențial exploziv, cum ar fi o benzinărie, un depozit de produse
petroliere, o uzină chimică sau alte zone cu pericol de incendiu sau de explozie.
• Nu încărcați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile, întrucât căldura poate să provoace un
incendiu.

Zone pentru operațiuni de detonare
Opriți toate dispozitivele electronice atunci când vă aflați în zone pentru operațiuni de detonare sau în zone
în care este publicată avertizarea „Opriți dispozitivele radio de emisie-recepție”, pentru a evita
interferențele cu operațiunile de detonare. Echipele din domeniul construcțiilor utilizează adesea
dispozitive RF de control la distanță pentru a detona explozibilii.

Accesorii
Accesoriile pot influența expunerea la RF, performanța radio, nivelul sonor, siguranța electrică și alte
domenii.
Sony Mobile nu testează accesoriile produse de terți și garanția nu acoperă defectele dispozitivului care au
fost cauzate de utilizarea acestor accesorii. Accesoriile și piesele produse de terți pot prezenta un risc
pentru sănătatea și siguranța dvs. Accesoriile produse de terți pot avea ca rezultat pierderea performanței,

16
Aceasta este versiunea pentru internet. Numai pentru uz personal.

deteriorarea dispozitivului, incendii, electrocutări sau accidente. Utilizarea accesoriilor produse de terți pot
produce niveluri ale SAR diferite de cele raportate.
• Utilizați numai accesorii originale marca Sony concepute pentru a fi utilizate cu acest dispozitiv.
• Apelați numai la partenerii de service autorizați Sony Mobile.
• Nu purtați/nu utilizați căști Bluetooth care ar putea să vă incomodeze sau din cauza cărora dispozitivul ar
putea fi supus la presiune.

Dispozitive medicale personale
Dispozitivele mobile și dispozitivele cu transmițătoare radio pot afecta echipamentele medicale implantate.
Pentru a utiliza produsul în apropiere de echipamentul medical personal, consultați un medic și
producătorul echipamentului medical.
• Consultați personalul medical autorizat și instrucțiunile furnizate de producătorul de echipamente
medicale înainte de a utiliza dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac sau a altor echipamente
medicale.
• Dacă vă aflați în proximitatea unui stimulator cardiac sau a altor echipamente medicale, dacă vă aflați
într-un spital, dacă aveți un stimulator cardiac sau un implant cohlear ori dacă utilizați o proteză auditivă,
consultați un medic autorizat și citiți instrucțiunile producătorului de echipamente medicale înainte de a
utiliza dispozitivul.
• Păstrați o distanță minimă de 15 cm (6 țoli) între dispozitiv și echipamentul medical pentru a reduce
riscul de interferență.
• Opriți dispozitivul dacă suspectați că se produc interferențe.
• Dacă aveți implantat un stimulator cardiac, nu purtați dispozitivul în buzunarul de la piept.

Condusul
În unele cazuri, producătorii de vehicule pot interzice utilizarea dispozitivelor mobile în vehicule dacă nu se
utilizează un dispozitiv de tip mâini libere cu o antenă externă.
• Consultați reprezentantul producătorului vehiculului pentru a vă asigura că dispozitivele mobile sau
dispozitivele de tip mâini libere Bluetooth nu vor afecta sistemele electronice din vehicul.
• Fiți atent permanent doar la condus și respectați legile locale cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile
în timpul condusului.
• Nu amplasați dispozitivul și nu instalați echipamente wireless în mașină, în zona de deasupra unui
airbag.
• Nu utilizați funcționalitatea GPS într-un mod care vă poate distrage atenția de la condus.

GPS/Funcții bazate pe locație
Unele dispozitive oferă GPS/Funcții bazate pe locație. Funcționalitatea de determinare a locației este
furnizată „ca atare” și „cu toate defectele”. Sony Mobile nu emite declarații sau garanții cu privire la
exactitatea acestor informații privind locația.
Este posibil ca utilizarea informațiilor bazate pe locație de către dispozitiv să fie întreruptă sau să aibă erori
și, în plus, să depindă de disponibilitatea serviciului de rețea. Rețineți că funcționalitatea poate fi redusă sau
neoperațională în anumite medii, cum ar fi interioare ale clădirilor sau în zone din jurul clădirilor.

Mod pentru zbor
Bluetooth și funcționalitatea pentru Rețeaua locală Wireless (WLAN), dacă sunt disponibile pe dispozitiv,
pot fi activate în modul pentru zbor, dar este posibil ca acest lucru să fie interzis la bordul unei aeronave
sau în alte zone în care transmisiile radio sunt interzise. În astfel de medii, vă rugăm să solicitați autorizarea
corespunzătoare înainte de a activa Bluetooth sau funcționalitatea WLAN chiar și în modul pentru zbor.

Programe malware
Un program malware este un software care poate dăuna dispozitivului. Programele malware sau aplicațiile
periculoase pot include viruși, viermi, programe spion și alte programe nedorite. Deși dispozitivul utilizează
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măsurile de securitate pentru a rezista acestor eforturi, Sony Mobile nu garantează, nici nu declară că
dispozitivul va rezista la introducerea programelor malware. Cu toate acestea, puteți să reduceți riscul
atacurilor cu programe malware având grijă atunci când descărcați conținut sau când acceptați aplicații,
având grijă să nu deschideți sau să răspundeți la mesaje provenite din surse necunoscute, utilizând servicii
de încredere pentru a accesa internetul și descărcând numai conținutul surselor cunoscute, de încredere pe
dispozitivul mobil.

Protecția informațiilor personale
Ștergeți datele personale înainte de a elimina dispozitivul. Pentru a șterge date, efectuați o reinițializare
master. Ștergerea datelor din memoria dispozitivului nu asigură faptul că acestea nu pot fi recuperate. Sony
Mobile nu garantează împotriva recuperării informațiilor și nu își asumă responsabilitatea pentru
dezvăluirea oricăror informații, chiar și după o reinițializare master.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene și pentru alte ţări cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie
considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor corespunzătoare de
reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă de faptul că acest produs este
dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru
sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat
produsul.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor vechi (pentru
clienți din China)
Pentru a evita poluarea mediului, eliminați deșeurile de produse în conformitate cu cerințele
prevăzute de legislațiile și reglementările locale.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (valabil pentru
Republica India)
Acest simbol indică faptul că acest produs și componentele, consumabilele, părțile sau piesele de
schimb ale produsului nu trebuie tratate ca deșeu menajer și nu trebuie aruncate în coșurile de
gunoi. Proprietarii produselor sunt sfătuiți să predea produsul la cel mai apropiat punct de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Cooperarea dvs. va facilita scoaterea
corespunzătoare din uz și va contribui la împiedicarea consecințelor negative/pericolelor potențiale
la adresa mediului și a sănătății umane, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a
deșeurilor, inclusiv manipularea incorectă, distrugerea accidentală, deteriorarea și/sau reciclarea
incorectă a deșeurilor electronice. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, contactați biroul civic, furnizorul de
servicii de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Puteți apela
numărul netaxabil al companiei noastre din India pentru asistență.
Număr netaxabil: 1800-103-7799
Accesați: www.sony.co.in pentru reciclarea produsului.
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Reducerea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice
(valabil pentru Republica India)
Acest produs și componentele, consumabilele, părțile sau piesele de schimb ale acestuia respectă
restricțiile privind substanțele periculoase prevăzute de reglementările (de gestionare) din India pentru
deșeurile electronice. Concentrațiile maxime admise ale substanțelor restricționate sunt de 0,1% din
greutate în materialele omogene pentru plumb, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurați (PBB) și
eteri de bifenili polibromurați (PBDE) și de 0,01% din greutate în materialele omogene pentru cadmiu,
exceptând cele specificate în Planificarea II din regulile menționate mai sus.

Avertisment privind nivelul sonor
Pentru a evita eventuala afectare a auzului, evitați ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi
de timp.

Pentru un dispozitiv care conține un emițător laser și un circuit de acționare aferent
Pentru dispozitive cu senzor de focalizare automată cu tehnologie laser:
Fasciculul laser emis este conceput să se încadreze în limitele de siguranță ale categoriei 1 pentru lasere în
toate condițiile rezonabile prevăzute, incluzând defecțiunile singulare, în conformitate cu IEC 60825-1:2014
(ediția a treia).

Dispozitive cu capacități de vizualizare 3D
La vizualizarea imaginilor 3D capturate cu un dispozitiv cu capacitate de vizualizare 3D, este posibil să
experimentați un disconfort vizual, oboseală sau greață atunci când vizualizați imaginile pe un monitor
compatibil 3D. Vă recomandăm să faceți pauze periodic pentru a preveni aceste simptome. Cu toate
acestea, trebuie să stabiliți durata și frecvența pauzelor în funcție de necesitățile dumneavoastră, întrucât
acestea variază de la persoană la persoană. Dacă experimentați orice tip de disconfort, încetați vizualizarea
imaginilor 3D până când vă simțiți mai bine și consultați un medic dacă este necesar. Pentru informații
suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul 3D sau cu software-ul
3D pe care îl utilizați cu acest dispozitiv.

Terminale TTY în SUA
Puteți utiliza terminalul TTY cu dispozitivul Sony Mobile. Pentru informații cu privire la caracteristicile și
soluțiile de accesibilitate pentru persoane cu nevoi speciale, vizitați blogs.sonymobile.com/about-us/
sustainability/accessibility sau contactați Sony Mobile la 1-855-806-8464.

Declarație privind anumite substanțe
Atunci când dispozitivul este utilizat în condițiile menționate în documentația sa, Perioada de
utilizare cu protecția mediului (EPUP) este de 10 ani.
Numele și conținutul substanțelor periculoase în produsele electrice și electronice (EEP)
Substanțe periculoase
Nume
componentă
Mercur
Cadmiu
Crom
Bifenili
Eteri de bifenil
Plumb
(Pb)

(Hg)

(Cd)

hexavalent
(Cr(VI))

polibromurați
(PBB)

polibromurat
(PBDE)

Dispozitiv

X

0

0

0

0

0

Baterie

X

0

0

0

0

0

Accesorii și
încărcătoare

X

0

0

0

0

0

Acest formular este completat în conformitate cu stipulările din SJ/T 11364.
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0: Indică faptul că această substanță periculoasă conținută în toate materialele omogene ale acestei
componente este sub cerința limită din GB/T 26572.
X: Indică faptul că această substanță periculoasă conținută în cel puțin unul dintre materialele omogene
utilizate pentru această componentă este peste cerința limită din GB/T 26572. (Momentan, nu există
tehnologii alternative.)

Notă importantă
Acest dispozitiv respectă specificațiile tehnice prevăzute în ETSI TS 123.038 V8.0.0 și ETSI TS 123.040 V8.1.0
care includ toate caracterele din limba turcă.
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Informații privind expunerea la radiofrecvență și
rata specifică de absorbție (SAR)
Expunerea la radiofrecvență și rata specifică de absorbție (SAR)
Informațiile despre datele SAR sunt furnizate pentru rezidenții din țările care au adoptat limitele SAR
recomandate de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) sau de
Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (IEEE). ICNIRP prevede o limită SAR medie de 2 W/kg la
zece (10) grame de țesut corporal, în timp ce IEEE prevede o limită SAR medie de 1,6 W/kg la un (1) gram de
țesut corporal. Aceste cerințe se bazează pe indicații științifice, care includ marje de siguranță concepute
pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.
Valorile SAR și distanțele de testare diferă în funcție de metoda de măsurare, de dispozitivul testat (telefon
sau tabletă) și de utilizarea funcționalității hotspot Wi-Fi, dar se indică numai valorile SAR cele mai ridicate.
OMS (Organizația Mondială a Sănătății) a declarat că informațiile științifice actuale nu indică necesitatea
unor măsuri speciale de prevedere în ceea ce privește utilizarea tabletelor și a telefoanelor. Pentru mai
multe informații privind această temă, vizitați who.int/emf și consultați Fișa tehnică nr. 193 who.int/
mediacentre/factsheets/fs193 Electromagnetic fields and public health: mobile phones. Informații
suplimentare privind SAR sunt disponibile, de asemenea, pe site-ul web al Forumului producătorilor de
dispozitive mobile EMF la emfexplained.info.
Pentru informații suplimentare specifice în funcție de regiune privind expunerea la unde radio (SAR), vă
rugăm să selectați regiunea dvs.:

Canada, Guam, Puerto Rico, SUA și Insulele Virgine (CA, GU, PR, US, VI)
Acest dispozitiv a fost aprobat în conformitate cu cerințele guvernamentale privind expunerea la unde
radio. În Statele Unite și Canada, limita SAR medie pentru dispozitive utilizate de public este de 1,6 wați/
kilogram (W/kg) la un gram de țesut corporal. Standardul include o marjă de siguranță pentru a oferi
protecție suplimentară publicului și pentru a lua în considerare orice variații la măsurare.

India (IN)
Acest dispozitiv a fost proiectat să respecte cerințele aplicabile privind siguranța în cazul expunerii la unde
radio în conformitate cu standardul relevant privind SAR în vigoare în India (consultați Memorandumul nr.
18-10/2008-IP al Biroului, Guvernul Indiei, Ministerul Comunicațiilor și TI, Departamentul de Telecomunicații,
Promovarea Investițiilor), care prevede că nivelul SAR mediu în cazul dispozitivelor mobile este limitat la 1,6
Watt/kg la o masă de 1 gram de țesut.
Pentru informații suplimentare despre SAR și expunerea la frecvențe radio, mergeți la:
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
Sfaturi privind utilizarea
• Vă recomandăm utilizarea unui sistem fără fir tip mâini libere (căști) cu un emițător Bluetooth de putere
joasă atunci când efectuați un apel.
• Vă recomandăm să utilizați un dispozitiv mobil cu o rată specifică de absorbție (SAR) care respectă
cerințele aplicabile privind siguranța.
• În cazul copiilor, al adolescenților și al femeilor însărcinate, vă recomandăm să reduceți durata apelurilor
sau să trimiteți în schimb un mesaj text.
• Utilizați dispozitivul mobil într-o zonă cu o calitate bună a semnalului.
• În cazul persoanelor care utilizează implanturi medicale active, se recomandă menținerea dispozitivului
mobil la o distanță de cel puțin 15 cm de implant în timpul utilizării.

Israel (IL)
Aceste informații se bazează în special pe informațiile publicate de autoritățile oficiale ale Statului Israel
(Ministerul Sănătății, Ministerul pentru Protecția Mediului și Ministerul Comunicațiilor). Vă recomandăm să
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obțineți informații actualizate de pe site-ul web al Ministerului Sănătății și să acționați în conformitate cu
recomandările prevăzute. Adresa site-ului web este www.health.gov.il.
Notificare privind radiația emisă de echipamentul radiotelefonic mobil pentru utilizatori finali (denumit
în continuare „dispozitiv celular”) - Rezumatul orientărilor emise de Ministerul Sănătății
• Utilizați un set de căști sau de căști intraauriculare conectate prin cablu sau difuzor (nu un set de căști
fără fir).
• Mențineți dispozitivul celular departe de corp.
• Limitați amploarea și durata utilizării.
• Evitați utilizarea dispozitivului în zone în care semnalul este slab.
• Evitați utilizarea dispozitivului în zone cum ar fi lifturi și trenuri, unde ecranarea electromagnetică
împiedică recepția.
• Evitați utilizarea dispozitivului în timp ce conduceți și respectați permanent dispozițiile legale.
• Respectați normele privind precauția specială în cazul copiilor și instruiți cu grijă copiii privind modul în
care pot utiliza un dispozitiv celular în siguranță.
• Limitați utilizarea dispozitivelor celulare de către copii.
• Utilizați accesorii care reduc expunerea la radiații, cum ar fi un set de căști conectate prin cablu sau
difuzor (nu un set de căști fără fir).
• Aveți grijă, întrucât deteriorarea, reparațiile sau modificările efectuate asupra configurației inițiale a
dispozitivului celular pot afecta nivelul emis de radiație.
Ce este un dispozitiv celular?
Un dispozitiv celular este un dispozitiv care permite comunicarea electronică fără fir prin unde radio. În
acest scop, dispozitivul este echipat cu un receptor și un transmițător, care îi mențin conexiunea la cea mai
apropiată stație de andocare din vecinătate, unde se află antenele de transmisie și de recepție ale
semnalului radio.
Antenele stației de andocare, precum și dispozitivul celular produc emisii radio în timpul procesului de
comunicare celulară. Nivelul de radiații emise de dispozitivul celular este mai scăzut decât cel care este emis
de centrul celular de transmisie (zona celulară), dar energia radio este absorbită direct de la antena
dispozitivului celular, întrucât acesta este ținut lângă corpul utilizatorului. Dispozitivul funcționează într-un
interval al frecvenței de 800-2200 MHz. Valoarea maximă emisă de majoritatea dispozitivelor celulare în uz
momentan este de 0,6 Wați.
Ce este o radio emisie?
Radiația este deplasarea energiei prin spațiu sau materie. Radiația poate fi clasificată în funcție de nivelul
de energie transmis după cum urmează:
• radiația ionizantă (care transportă suficientă energie pentru a afecta structura atomilor sau a moleculelor
prin eliberarea de electroni, de exemplu, raze X);
• radiația neionizantă (care nu transportă suficientă energie pentru a afecta structura atomilor sau a
moleculelor prin eliberarea de electroni, de exemplu, unde radio).
Undele radio sunt unde electromagnetice neionizante, a căror frecvență este mai joasă decât frecvența
celor cu lumină vizibilă, raze X sau raze gamma.
Nivelul de radiații emise de dispozitiv
Atunci când utilizați un dispozitiv celular, capul utilizatorului este expus la un nivel ridicat de unde radio.
Nivelul de expunere la radiația generată de dispozitivele celulare se bazează pe o unitate de măsură
cunoscută sub denumirea de SAR (și anume rată specifică de absorbție) care descrie cantitatea energiei
radiate absorbite de fiecare unitate de masă a țesutului, cum ar fi corpul uman. Atunci când este măsurată,
SAR este exprimată în W/kg sau mW/g.
Producătorii efectuează teste privind nivelul SAR dacă un dispozitiv complet funcțional este testat în
laborator. De fapt, nivelul SAR efectiv emis de dispozitive variază. În general, cu cât dispozitivul celular se
află mai aproape de antena stației de andocare, cu atât mai scăzut este nivelul SAR emis în comparație cu
situația în care dispozitivul celular se află mai departe de antena stației de andocare sau recepția
semnalului într-o anumită locație este slabă.
Procesul de măsurare a SAR este destul de complicat și există numai câteva laboratoare în lume care sunt
calificate pentru a efectua testarea SAR. Producătorii de dispozitive celulare sunt obligați să își supună
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dispozitivele testării riguroase a SAR (pentru capacitatea de transmisie maximă) în conformitate cu
reglementările americane sau europene și să specifice nivelul SAR maxim măsurat.
Din cauza nivelului de complexitate al testului, dispozitivul nu este supus unei testări periodice a SAR.
Nivelul SAR al dispozitivului poate să devieze de la nivelul măsurat inițial în orice moment în timpul ciclului
de viață al produsului, din cauza defectelor potențiale, a activităților de întreținere efectuate sau a
modificărilor față de configurația inițială.
Nivelul maxim permis de emisie generată de un dispozitiv celular prevăzut de Regulamentele în materie de
protecție a consumatorului (Informații privind radiația neionizantă emisă de telefoanele celulare) 5762 2002 este de 2 Wați pe kilogram (W/kg) preluată de 10 g de țesut, în conformitate cu metoda europeană de
măsurare, și 1,6 W/kg preluată de o masă de 1 gram de țesut, în conformitate cu metoda americană de
măsurare.
Notă

Nivelul SAR maxim emis de acest dispozitiv se referă la metodele de transmisie utilizate în Israel.

Aspecte privind sănătatea și siguranța
Îngrijorări privind eventualul impact negativ asupra sănătății generat de utilizarea dispozitivelor celulare, în
special în legătură cu cancerul, au existat încă din momentul în care tehnologia celulară a fost pusă la
dispoziția publicului în anii 1980.
Rezultatele primului studiu au fost publicate în 1996, iar rezultatele unor studii suplimentare au fost
publicate ulterior la începutul secolului al 21-lea. Ca regulă generală, aceste studii nu au indicat o creștere a
riscului de tumori în rândul utilizatorilor, dar toate rapoartele au indicat că perioada de latență reprezentată
în aceste studii a fost insuficientă pentru evaluarea legăturii eventuale dintre expunerea la emisiile de
radiofrecvență generate de dispozitivele celulare și dezvoltarea cancerului în zonele corpului expuse la
aceste emisii.
Unele studii, inclusiv studiul INTERPHONE, coordonat de Agenția Internațională pentru Cercetare în
Domeniul Cancerului (IARC), au fost publicate în ultimul deceniu. 18 centre din lume au participat la acest
studiu. Analiza completă a acestora a indicat o creștere a riscului de cancer în rândul celor care au utilizat un
dispozitiv celular timp de peste 10 ani, la persoanele care au raportat că au purtat dispozitivul celular pe
partea în care s-a dezvoltat tumoarea și la persoanele care s-au încadrat în categoria de utilizare frecventă.
Comunitatea științifică dezbate problema autenticității acestor concluzii sau dacă acestea sunt rezultatul
unor aspecte metodologice. În orice caz, ar trebui menționat că durata și amploarea maximă ale utilizării
reprezentate în aceste studii sunt limitate în comparație cu amploarea actuală a utilizării dispozitivelor
celulare (o perioadă de latență de până la 12 ani și de la 2 la 2,5 ore pe lună, potrivit celor raportate, de
exemplu, de jumătate dintre participanții la studiul INTERPHONE).
Aceste studii au examinat riscul generat de expunerea la dispozitivul pentru utilizatori finali și utilizarea
acestuia și nu expunerea ambientală la radiațiile emise de stațiile de andocare și alte dispozitive cu emisii
de radiații.
Incertitudinea cu privire la pericolele asupra sănătății, pe de o parte, și expunerea amplă a populației
(inclusiv a copiilor), pe de altă parte, au determinat impunerea unor măsuri preventive în ceea ce privește
expunerea la radiațiile emise de tehnologia celulară în majoritatea țărilor din lume.
În mai 2011, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), parte din Organizația
Mondială a Sănătății, a clasificat câmpurile electromagnetice de radiofrecvență în clasa B2, probabil
carcinogenice la om, și, de aceea, și-a exprimat susținerea unei abordări bazate pe principiul precauției
preventive în această chestiune.
Având în vedere concluziile studiilor actuale, Ministerul Sănătății consideră că este necesar să se continue
respectarea principiului precauției preventive.
Recomandări ale Ministerului Sănătății cu privire la utilizarea dispozitivelor celulare
Ministerul Sănătății adoptă în general orientările prevăzute de majoritatea organismelor internaționale care
recomandă principiul „precauției preventive” în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor celulare. În
conformitate cu aceste orientări, Ministerul Sănătății a emis următoarele recomandări:
• Utilizarea unui set de căști sau de căști intraauriculare conectate prin cablu (nu fără fir)/la difuzoare și
menținerea dispozitivului departe de corp, atunci când este utilizat pentru apeluri telefonice, reduce
23
Aceasta este versiunea pentru internet. Numai pentru uz personal.

expunerea la emisiile de radiofrecvență. Prin urmare, se recomandă să mențineți dispozitivul departe de
corp și să nu îl transportați pe corp în timp ce îl utilizați pentru comunicarea telefonică, de exemplu, pe
curea, în buzunar sau la gât. Reducerea numărului și a duratei apelurilor efectuate utilizând un dispozitiv
celular este o altă soluție simplă de a reduce expunerea.
• Nivelul de radiații emise crește în locații în care recepția semnalului este slabă (cum ar fi cele cu antene
puține sau lifturi și trenuri, unde ecranarea electromagnetică împiedică recepția). De aceea, ar trebui să
evitați utilizarea dispozitivului pentru apeluri telefonice în aceste zone. Calitatea semnalului este indicată
clar de bara de intensitate a semnalului a dispozitivului celular, ceea ce înlesnește identificarea
semnalului slab.
• În mod special, se recomandă precauție preventivă în preajma copiilor, care sunt predispuși la cancer
atunci când sunt expuși la factori carcinogeni. Nu s-a cercetat încă efectul expunerii la emisiile de
radiofrecvență generate de dispozitivele celulare asupra copiilor, întrucât utilizarea acestor dispozitive de
către copii a început mult mai târziu decât utilizarea de către adulți. Se recomandă precauție specială în
ceea ce privește copiii, din cauza vârstei de dezvoltare fizică și a sensibilității la probleme de sănătate,
creșterea estimată a speranței de viață (și în consecință creșterea estimată a expunerii cumulate
considerabile la radiația emisă, precum și la morbiditate pe termen lung) și în ceea ce privește aspectele
etice implicate în deciziile luate cu privire la minori. Din aceste motive, Ministerul Sănătății recomandă
părinților să limiteze expunerea copiilor la dispozitivele celulare în măsura posibilităților, să țină cont de
vârsta la care un copil poate să înceapă utilizarea acestor dispozitive, să limiteze această utilizare și, în
orice caz, să insiste cu strictețe asupra utilizării unui set de căști sau de căști intraauriculare conectate
prin cablu (nu fără fir) sau a unui difuzor atunci când utilizează dispozitivul celular.
• Atunci când conduceți, este important să limitați utilizarea dispozitivului celular și, în orice caz, să
respectați articolul 28b din Regulamentul privind traficul. Acest regulament prevede că: „în timp ce
vehiculul se află în mișcare, conducătorul auto nu trebuie să țină un dispozitiv telefonic fix sau portabil în
mâini și nu îl va utiliza decât prin intermediul difuzorului și nu va trimite, nici nu va citi un mesaj text
(SMS).” În conformitate cu acest regulament secundar, „un difuzor este un dispozitiv care permite
utilizarea telefonului fără a-l ține în mâini, iar în cazul în care difuzorul face parte din dispozitivul
telefonic propriu-zis, dispozitivul telefonic va fi fixat în vehicul astfel încât să nu cadă.” În cazul unui
telefon fixat în vehicul, se recomandă instalarea unei antene externe și înlesnirea unei conexiuni prin
cablu între telefon și difuzor în locul unui dispozitiv Bluetooth fără fir.
Efectul dispozitivelor celulare asupra echipamentelor medicale
În general, echipamentele medicale moderne sunt protejate corespunzător împotriva expunerii la unde
radio și nu există în mod obișnuit motive de îngrijorare privind eventuale defecțiuni ale echipamentului
medical din cauza interferențelor provocate de expunerea la emisiile de radiofrecvență generate de
dispozitivele celulare. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății recomandă menținerea dispozitivelor celulare
departe de componente medicale (de la 30 la 50 cm) implantate în sau purtate de pacient.
Ministerul Sănătății, prin circulara privind administrarea medicamentelor (din 2002) transmisă directorilor de
spitale, menționează că utilizarea dispozitivelor celulare și a dispozitivelor radio emisie-recepție în spitale
nu trebuie să pună în pericol bunăstarea și siguranța pacienților, pe de o parte, în timp ce permite
personalului, pacienților și membrilor familiilor acestora să beneficieze de avantajele serviciului. Circulara
indică zonele din spațiile medicale în care utilizarea dispozitivelor celulare este strict interzisă și zonele în
care este permisă (în timp ce se menține distanța corespunzătoare față de zonele în care funcționează
sisteme și echipamente de menținere a funcțiilor vitale).
Informații suplimentare
De asemenea, sunt disponibile mai multe surse independente de informații, inclusiv:
OMS - Organizația Mondială a Sănătății www.who.int/emf
IARC – Agenția internațională de cercetare în domeniul cancerului – www.iarc.fr
FDA - Agenția pentru Alimente și Medicamente din SUA www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/

RadiationSafety/default.htm

ICNIRP – Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante – www.icnirp.org
RSC – Academiile de Artă, Științe Umaniste și Știință din Canada – www.rsc.ca
Centrul de cercetări în domeniul nuclear Soreq – www.soreq.gov.il
Ministerul pentru Protecția Mediului – www.sviva.gov.il
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Ministerul Industriei, Comerțului și Muncii – www.moital.gov.il
Notă

Versiunea în limba ebraică are prioritate.

Franța (FR)
Unele măsuri simple pot contribui la reducerea nivelului de expunere la radiofrecvențe. Pentru a minimiza
puterea de transmisie a dispozitivului dvs. mobil, asigurați-vă că-l utilizați în condiții de recepție optime, în
funcție de puterea semnalului indicată pe afișaj. În general, cu cât sunteți mai aproape de antena unui
operator, cu atât dispozitivul mobil consumă mai puțină energie.
Informațiile științifice actuale nu indică necesitatea unor precauții speciale în cazul utilizării dispozitivelor
mobile. Cu toate acestea, organisme precum Organizația Mondială a Sănătății și Agenția pentru Alimente și
Medicamente din SUA le recomandă celor care doresc să minimizeze expunerea la radiofrecvențe să reducă
durata de utilizare a dispozitivului mobil și să folosească un accesoriu de tip Mâini libere când este posibil
pentru a distanța dispozitivul de cap și corp. În conformitate cu legislația franceză în vigoare, suntem
obligați să vă informăm că se recomandă îndepărtarea telefonului de pe burta femeilor însărcinate și de pe
partea inferioară a abdomenului copiilor și adolescenților.

Restul lumii
Pentru informații suplimentare despre SAR și expunerea la frecvențe radio, mergeți la:
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.
Pentru informații suplimentare despre SAR și expunerea la frecvențe radio în Australia, Fiji și Papua Noua
Guinee accesați site-ul web al Autorității pentru mediile de comunicații din Australia (ACMA): acma.gov.au.
Pentru informații suplimentare despre SAR și expunerea la frecvențe radio în Noua Zeelandă, mergeți la
site-ul web al Ministerului Sănătății health.govt.nz.
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Reglementări privind exportul
Dispozitivul sau software-ul poate fi supus reglementărilor Uniunii Europene, ale Statelor Unite și ale altor
țări/regiuni privind importul și exportul. Veți respecta aceste legislații și reglementări aplicabile și veți
obține și menține toate licențele de export și de import necesare pentru livrarea bunurilor către
dumneavoastră în conformitate cu prezentul contract. Fără a aduce atingere dispozițiilor menționate
anterior și ca exemplu, nu veți exporta sau reexporta bunuri către destinațiile identificate în conformitate cu
articolele prevăzute la capitolul II din Regulamentul (CE) 428/2009 al Consiliului European și, în special, dar
fără a se limita la acestea, veți respecta, de asemenea, Regulamentele privind administrarea exporturilor
emise de guvernul Statelor Unite („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/), administrate de
Departamentul de Comerț, Biroul pentru Industrie și Securitate, și reglementările privind sancțiunile
economice (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/), administrate de
Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite, Biroul pentru Controlul Activelor Străine.
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Contract de licență și mărci comerciale
Contract de licență pentru utilizatori finali
Software-ul livrat cu acest dispozitiv și mediile sale este deținut de Sony Mobile Communications Inc. și/sau
companiile afiliate și furnizorii și licențiatorii săi.
Sony Mobile vă acordă o licență limitată neexclusivă pentru utilizarea software-ului numai în legătură cu
dispozitivul pe care este instalat sau livrat. Titlul de proprietate asupra software-ului nu este vândut,
transferat sau transmis în alt mod.
Nu utilizați niciun mijloc pentru a descoperi codul sursă sau orice componentă a software-ului; nu
reproduceți, nu distribuiți, nici nu modificați software-ul. Aveți dreptul de a transfera drepturile și obligațiile
privind software-ul unui terț, numai împreună cu dispozitivul pe care este instalat software-ul, numai dacă
terțul convine în scris să respecte clauzele prezentei licențe.
Prezenta licență există pe durata de viață utilă a acestui dispozitiv. Poate fi reziliată transferând în scris
drepturile dumneavoastră asupra dispozitivului către un terț.
Nerespectarea acestor termene și condiții duce la rezilierea licenței cu efecte imediate.
Sony Mobile și furnizorii și licențiatorii săi terți își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra
software-ului. În măsura în care software-ul conține materiale sau coduri ale unui terț, acești terți sunt
beneficiarii acestor clauze.
Prezenta licență este reglementată de legislația în vigoare în Japonia. Dacă este aplicabil, dispozițiile
menționate mai sus se aplică drepturilor legitime ale consumatorilor.
Dacă software-ul care însoțește sau este furnizat împreună cu dispozitivul conține termene și condiții
suplimentare, dispozițiile respective reglementează posesia și utilizarea software-ului de către
dumneavoastră.

Mărcile comerciale, declarațiile de recunoaștere și dreptul de autor
© 2014-2019 Sony Mobile Communications Inc. și entitățile sale afiliate.
Xperia este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Sony Mobile Communications Inc.
Sony este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.
Bluetooth este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG Inc. și orice utilizare
a acestei mărci de către Sony Mobile se face sub licență.
Toate numele de produse și de companii menționate în prezentul document sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale respectivilor deținători.
Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați adresa
www.sonymobile.com pentru informații suplimentare.
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