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1 Fejezet 1: Kezdés előtt 

A(z) DiskStation telepítésének megkezdése előtt kérjük, hogy ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy biztosan 
megkapta-e az alábbi tételeket. Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat is, így 
elkerülheti a(z) DiskStation megsérülését. 

A csomag tartalma 
Fő egység x 1 AC tápvezeték x 1 

  

  

AC tápadapter x 1 

  

Kábelrögzítő x 1 2M RJ-45 LAN kábel x 1 Telepítő CD x 1 
 

 

 

Csavarok a 3,5”-os merevlemezek 
rögzítéséhez, 18 db 

Csavarok a 2,5”-os merevlemezek 
rögzítéséhez, 18 db 

Csavarok a merevlemeztálcák 
rögzítéséhez, 8 db 
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Biztonsági utasítások 

 

Tartsa távol a közvetlen napsütéstől és a vegyi anyagoktól. Biztosítsa, hogy a környezetben nem 
következik be hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-változás. 

 

Tartsa függőleges helyzetben a Synology terméket. Ne fektesse le vízszintesen. 

 

Ne helyezze el a Synology terméket semmiféle folyadék közelében. 

 

Tisztítás előtt először húzza ki a tápvezetéket. Nedves papírtörlőkendőkkel törölje le a Synology 
terméket. Ne használjon a tisztításához vegyszert vagy aeroszolos tisztítóanyagokat. 

 

A termék leesésének megakadályozása céljából ne helyezze el a Synology terméket nem 
kellően stabil gördülő állványon, asztalon vagy íróasztalon. 

 

A tápvezetéket a megfelelő feszültségű táphálózatba kell csatlakoztatni. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a betáplált váltakozó feszültség megfelelő és állandó. 
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2 Fejezet 2: Hardvertelepítés 

A merevlemez telepítéséhez szükséges eszközök és 
alkatrészek 
 A Csavarhúzó 
 At Legalább egy 3,5”-os vagy 2,5”-os SATA merevlemez 

(Kérjük, hogy látogasson el ide: www.synology.com a kompatibilis merevlemez-modellekről szóló információkért.) 

Figyelmeztetés: Ha egy adatokat tartalmazó merevlemezt telepít, a rendszer megformázza a merevlemezt, és 
minden adatot töröl. Ha a jövőben is szüksége van az adatokra, kérjük, hogy telepítés előtt készítsen róluk biztonsági 
másolatot. 

Merevlemezek telepítése 
1 Távolítsa el a hátlapon található négy csavart. 
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2 Óvatosan vegye le a hátlapot. 

 

3 Emelje fel, majd húzza ki a felső burkolatot. 
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4 Négy merevlemeztálcát fog látni. Húzzon ki egy merevlemeztálcát. 
 Ha 3,5”-os merevlemezeket használ, tegye a merevlemezt a merevlemeztálcába. Rögzítse a merevlemezt a 

két oldalán a 4 (3,5”-os merevlemezek rögzítéséhez való) mellékelt csavarral. 

 

 Ha 2,5”-os merevlemezeket használ, igazítsa a merevlemezt a merevlemeztálcán található 4 kisebb lyukhoz, 
majd alulról rögzítse a merevlemezt a mellékelt (2,5”-os merevlemezek rögzítéséhez való) csavarokkal. 
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5 Tegye vissza a merevlemeztálcát a DiskStation készülékbe, majd minden merevlemez esetében ismételje 
meg a 4. lépést. Gyõzõdjön meg róla, hogy a merevlemeztálcákat teljesen hátranyomta. 

 

6 Ha 3,5"-os merevlemezeket használ, akkor rögzítse a merevlemez-tálcákat a mellékelt (a merevlemez-tálcák 
rögzítésére szolgáló) csavarokkal. 
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7 Tegye vissza a helyére a felső burkolatot. 

 

8 Erõsítse a kábelrögzítõt a hátlap áramcsatlakozó portja felett található megfelelõ lyukhoz. Gyõzõdjön meg róla, 
hogy a kábelrögzítõ beakadt a hátlap belsõ oldalán. 

 

9 Zárja le a hátlapot és rögzítse a négy csavarral. 
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A(z) DiskStation indítása 
1 Csatlakoztassa az AC adaptert a tápfeszültség porthoz, és rögzítse a kábelt a kábelrögzítőhöz. Aztán dugja be 

a tápkábelt a konnektorba. 

 

2 A LAN kábel használatával csatlakoztassa a(z) DiskStation készüléket a switch/router/hub készülékhez. 

 

3 Nyomja meg az előlapon lévő Tápfeszültség gombot a(z) DiskStation bekapcsolására. 

 

A(z) DiskStation készülék most online és egy hálózati számítógép számára érzékelhetően működik. 
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3 Fejezet 3: A(z) DiskStation firmware telepítése 

Hálózati számítógépen kövesse ennek a fejezetnek a lépéseit, ha a(z) DiskStation számára telepíteni szeretné a 
firmware rendszerprogramot. Ha a firmware telepítve van, akkor a(z) DiskStation összes funkciója kezelhető úgy, 
hogy egy webböngészővel bejelentkezik a Disk Station Manager-be. 

Telepítés Windows-ból 
1 Helyezze a számítógépbe a telepítő CD-t, majd válassza ki a A Synology kiszolgáló beállítása lehetőséget 

az automatikusan felbukkanó menüből. 
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2 Ha megnyílik a Synology Assistant, a szerverlistából kattintson duplán a következőre: DiskStation. 

 

3 Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a telepítő CD-n található ".pat" telepítőfájlt. 

 

4 A telepítési folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn feltűnő utasításokat. 

Megjegyzés: Ha az Egykattintásos telepítés lehetőpséget választja, akkor az alapértelmezett admin jelszó a Disk 
Station Manager-hez üres lesz. 
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Telepítés Mac OS X-ből 
1 Helyezze a számítógépbe a telepítő CD-t, majd kattintson duplán a SynologyInstall ikonra az asztalon. 

 

2 A felbukkanó ablakban kattintson duplán a MacOSX mappára, majd kattintson duplán a Synology Assistant-
2.3-[szám].dmg lehetőségre. 

 

3 A felbukkanó ablakban kattintson duplán a Synology Assistant.app lehetőségre. 

 

4 Ha megnyílik a Synology Assistant, a szerverlistából kattintson duplán a következőre: DiskStation. 
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5 Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a telepítő CD-n található ".pat" telepítőfájlt. 

 

6 A telepítési folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn feltűnő utasításokat. 

Megjegyzés: Ha az Egykattintásos telepítés lehetőpséget választja, akkor az alapértelmezett admin jelszó a Disk 
Station Manager-hez üres lesz. 

Telepítés Linux-ból 
A Linux verzió az Ubuntu 8 és 9 programverzióra van optimalizálva. De megpróbálhatja a telepítést más Linux 
programváltozatokra is (csak kipróbálási céllal). 

A Synology Assistant telepítése és futtatása 
You Telepítheti és futtathatja a Synology Assistant programot a parancssorok vagy a grafikus felhasználói 
interfész használatával. 

Ha a parancssorok használatával szeretne telepíteni: 
Futtassa az install.sh scriptet a telepítő CD Linux mappájában, ami átkalauzolja önt az alábbi lépéseken. 

1 Távolítsa el a Synology Assistant béta verzióját (ha van). 

sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant 

2 Csomagolja ki a SynologyAssistant-2.3-[szám].tar.gz fájlt a kívánt könyvtárba, mint például “/usr/local” 
vagy “.” 

tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-2.3-[szám].tar.gz 

3 Ha 64 bites Ubuntut használ, telepítse a 32 bites könyvtárakat. 

sudo apt-get install ia32-libs 

4 Hozza létre a gyorsindítót a következőhöz: /usr/local/bin. 
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sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \ 
/usr/local/bin/SynologyAssistant 

5 A Synology Assistant futtatásához vagy használhatja a következő parancsot: 

/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant 

Vagy futtathatja a gyorsindítót: 

/usr/local/bin/SynologyAssistant 

Ha a /usr/local/bin létezik a $PATH környezeti változóban, írja csak be a következőt: 

SynologyAssistant 

Ha a grafikus felhasználói interfész használatával szeretne telepíteni: 
1 Menjen a /usr/local és a /usr/local/bin helyekre, és törölje a következő mappákat (ha van): 

Synology, SynologyAssistant 
2 Helyezze a számítógépbe a telepítő CD-t, majd kattintson duplán a SynologyInstall ikonra az asztalon. 

 

3 A felbukkanó Fájlböngésző ablakban kattintson duplán a Linux mappára, majd kattintson duplán a Synology 
Assistant-2.3-[szám].tar.gz lehetőségre. 

 

4 Kattintson a Kibontás lehetőségre, majd csomagolja ki a SynologyAssistant könyvtárat a /usr/local 
útvonalra vagy bármely más helyre. 

 



 

 16 Fejezet 3: A(z) DiskStation firmware telepítése 

 

   

Fontos: Ha 64 bites Ubuntut használ, a folytatás előtt telepítenie kell a 32 bites könyvtárakat. A telepítéshez írja 
be a következő parancsot a Terminálba: 

sudo apt-get install ia32-libs 

5 Go Menjen a /usr/local/SynologyAssistant helyíre (vagy az [ön által éppen meghatározott 
útvonal]/SynologyAssistant) helyre, kattintson duplán a SynologyAssistant lehetőségre, majd válassza ki a 
Futtatás terminálban lehetőséget a felbukkanó párbeszédablakban. 

 

A(z) DiskStation firmware telepítése 
1 Ha megnyílik a Synology Assistant, a szerverlistából kattintson duplán a következőre: DiskStation. 
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2 Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a telepítő CD-n található ".pat" telepítőfájlt. 

 

3 A telepítési folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn feltűnő utasításokat. 

Megjegyzés: Ha az Egykattintásos telepítés lehetőpséget választja, akkor az alapértelmezett admin jelszó a 
Disk Station Manager-hez üres lesz. 

További információ 
Gratulálunk! Az ön DiskStation készüléke most telepítve van. Ha befejezte a telepítési eljárást, a Status LED 
lámpájának narancssárgán kell villognia. Jelentkezzen be a DiskStation Manager alkalmazásba és hozzon létre 
egy tárolókötetet. További információkért nézze meg a Synology DiskStation Felhasználói útmutatóját. További 
információk vagy a DiskStation-t lrintő online források érdekében kérjük, látogasson el ide: www.synology.com. 

 

http://www.synology.com/�


 

 

SYNOLOGY, INC.  
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS 

FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN: EZ A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS („EULA”) A 
WWW.SYNOLOGY.COM CÍMRŐL LETÖLTHETŐ VAGY A SYNOLOGY TERMÉKEKHEZ (A „TERMÉK”) MELLÉKELT VAGY 
AZ ILYEN TERMÉKEKRE FELTELEPÍTETT ÖSSZES SYNOLOGY SZOFTVERRE, VALAMINT A HOZZÁJUK TARTOZÓ 
FIRMWARE-EKRE, ADATHORDOZÓKRA, NYOMTATOTT ANYAGOKRA ÉS ONLINE VAGY ELEKTRONIKUS 
DOKUMENTÁCIÓRA (EGYÜTTESEN: A „SZOFTVER”) VONATKOZÓ JOGI MEGÁLLAPODÁS ÖN (MINT TERMÉSZETES 
VAGY JOGI SZEMÉLY) ÉS A SYNOLOGY INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI KÖZÖTT, BELEÉRTVE A SYNOLOGY 
AMERICAN CORP. VÁLLALATOT IS (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”). 

A SZOFTVERT TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, A SYNOLOGY ÁLTAL ELŐRE NEM TELEPÍTETT SZOFTVER 
TELEPÍTÉSÉVEL, ILLETVE A SYNOLOGY ÁLTAL ELŐRE TELEPÍTETT SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉK BÁRMILYEN 
HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A JELEN EULA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A 
JELEN EULA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE NYISSA FEL A TERMÉKET TARTALMAZÓ DOBOZT, NE 
TELEPÍTSE A SZOFTVERT, ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A 
VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN 
VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ. 

1. § Korlátozott szoftverlicenc.  A jelen EULA feltételei és 
rendelkezései alapján a Synology korlátozott, nem kizárólagos, 
át nem ruházható, személyes licencet biztosít az ön számára, 
melyet a Termék felhatalmazott felhasználójaként a Szoftver 
egy példányának a Termékre való feltelepítésére, illetve 
futtatására használhat. 

2. § Dokumentáció  A Szoftverhez tartozó minden 
dokumentációról ésszerű számú másolatot készíthet, feltéve, 
hogy e másolatok kizárólag belső célokra készülnek, és nem 
kerülnek újbóli kiadásra, illetve átadásra (nyomtatott vagy 
elektronikus formában) semmilyen harmadik fél részére. 

3. § Biztonsági mentés.  A Szoftverről ésszerű számú 
másolatot készíthet biztonsági mentés, illetve archiválás 
céljából.  

4. § Frissítések.  A Synologytól beszerzett vagy a Synology 
a www.synology.com címen található weboldaláról 
(„Weboldal”) letöltött, az eredeti Szoftvert kiegészítő vagy 
frissítő minden szoftverre ugyanez az EULA vonatkozik, 
hacsak ezen frissítésekhez vagy kiegészítésekhez nem 
tartozik külön licenc, amely esetben ezekre ezek a külön 
feltételek vonatkoznak. 

5. § A licencre vonatkozó korlátozások.  Az 1. részben 
meghatározott licenc csak abban az esetben érvényes, 
amennyiben ön megrendelte és kifizette a Terméket. A licenc 
az ön a Szoftverre vonatkozó jogainak összességét 
tartalmazza. A Synology minden, a jelen EULA-ban önnek 
nem biztosított jogot magának tart fenn. Az előzők 
korlátozása nélkül ön nem teheti a következőket, és nem 
adhat erre engedélyt harmadik félnek: (a) a Szoftver 
használata bármely más, a Termékhez nem kapcsolódó 
célra; (b) a Szoftver licencelése, értékesítése, bérbe adása, 
elidegenítése, engedményezése vagy bármilyen átadása 
bármilyen kereskedelmi vagy üzleti irodai környezetben; 
(c) a visszafejtés, a visszafordítás, a részekre bontás, illetve 
a Szoftver forráskódjának vagy a Szoftverhez kötődő 
bármiféle üzleti titoknak a megismerése érdekében végzett 
bármiféle kísérlet, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt a 
tevékenységet a jelen korlátozás ellenében kifejezetten 
lehetővé teszik; (d) származékos termék előállítása a 
Szoftverből átdolgozás, módosítás, átalakítás, megváltoztatás 
útján; (e) a Terméken található, a szerzői jogokra vagy más 
tulajdonjogokra vonatkozó jelzések eltávolítása, módosítása 
vagy elmosódottá tétele; valamint (f) a Synology által a 
Termék vagy a Szoftver komponenseihez, funkcióihoz vagy 
szolgáltatásaihoz való hozzáférés korlátozására használt 
módszerek megkerülése, illetve a megkerülésükre tett 
bármilyen kísérlet. 

6. § Nyílt forráskód.  A Szoftver a Synology számára a 
GNU Általános Nyilvános Licenc keretében licencelt 

komponenseket („GPL komponensek”) is tartalmazhat, 
jelenlegi elérhetőség: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. A 
GPL feltételei kizárólag a GPL komponensekkel kapcsolatban 
érvényesek; amennyiben a jelen EULA ellentmondásban áll 
a GPL követelményeivel a GPL komponensek használatát 
illetően, úgy ön elfogadja, hogy ezen komponensek 
használatát illetően önt kötik a GPL előírásai. 

7. § Ellenőrzés.  A Synology fenntartja a jogot azt illetően, 
hogy ellenőrizze, ön betartja-e ezen EULA rendelkezéseit. 
Ön beleegyezik abba, hogy e célból a Synology számára 
hozzáférést biztosít a megfelelő létesítményekhez, 
berendezésekhez, nyilvántartásokhoz, feljegyzésekhez és 
dokumentumokhoz, illetve hogy az ilyen ellenőrzés lehetővé 
tétele érdekében az ésszerűség határán belül együttműködik 
a Synologyval. 

8. § Tulajdonjog.  A Szoftver a Synology és licencadóinak 
értékes tulajdona, azt szerzői jogi és más szellemi tulajdonra 
vonatkozó törvények és megállapodások védik. A Synology, 
illetve licencadói a Szoftverre vonatkozó minden jogot, 
jogcímet, érdeket, valamint minden szerzői és egyéb szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogot fenntartanak. 

9. § Korlátozott garancia.  A Synology garantálja, hogy 
miután vagy (a) telepíti a Szoftvert olyan termékekre, 
amelyek a Szoftvert nem tartalmazzák előtelepített formában, 
vagy (b) előtelepített Szoftvert tartalmazó Terméket 
használatba vesz, kilencven (90) napon keresztül („Jótállási 
Idő”) a Szoftver alapvetően meg fog felelni a Szoftver a 
Synology által közzétett esetleges specifikációinak vagy a 
Weboldalon elérhetővé tett adatoknak. A Synology, saját 
belátása szerint, meg fogja tenni az üzletileg ésszerű 
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ha a Szoftver 
valamiben nem felel meg a fentieknek, azt kijavítsa, illetve 
minden olyan Szoftvert kicseréljen, amely a fenti 
garanciának nem felel meg, feltéve, hogy a meg nem 
felelésről ön a Synologyt a Jótállási Időn belül írásban értesíti. 
A fenti korlátozott garancia nem érvényes, ha a Szoftver meg 
nem felelése a következők valamelyikéből ered: (w) a jelen 
EULA feltételeinek meg nem felelő használat, másolás, 
továbbadás vagy átadás; (x) a Szoftver bármely olyan 
testreszabása, módosítása vagy más átalakítása, amelyet 
nem a Synology végzett; (y) a Szoftver kombinációja olyan 
termékkel, szolgáltatással vagy más termékkel, amely nem a 
Synologytól származik; valamint (z) ha ön nem tartja be a 
jelen EULA előírásait.  

10. § Támogatás.  A Jótállási Idő során a Synology 
támogatást biztosít az ön részére. Az érvényes Jótállási Idő 
letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat 
támogatást a Szoftverhez.

 

http://www.synology.com/�
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11.  § Garanciaelhárítási nyilatkozat.  A FENT 
KIFEJEZETTEN EMLÍTETT ESETEKET LESZÁMÍTVA A 
SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI ÚGY BIZTOSÍTJÁK A 
SZOFTVERT AZ ÖN RÉSZÉRE, „AHOGY VAN”, MINDEN 
HIBÁT IS BELEÉRTVE. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A 
SZOFTVERT ILLETŐEN EZENNEL ELZÁRKÓZNAK 
MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, 
TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, JOGSZABÁLYON 
ALAPULÓ VAGY EGYÉB GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE 
EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ 
ELADHATÓSÁGOT ÉS AZ ADOTT CÉLRA VAGY 
HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉRINTŐ, 
VALAMINT A JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A FENTIEK 
KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SYNOLOGY TOVÁBBÁ NEM 
GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER MENTES A 
HIBÁKTÓL, TÉVEDÉSEKTŐL, VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB 
HIÁNYOSSÁGOKTÓL. 

12. § Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása.  
A SYNOLOGY ÉS LICENCTULAJDONOSAI SEMMILYEN 
ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN 
ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, 
SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL 
EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, 
ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK 
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, 
INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI 
KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL 
ERED, VAGY AMELY MÁS MÓDON KAPCSOLÓDIK A 
SZOFTVERHEZ VAGY A JELEN EULA-HOZ, FÜGGETLENÜL 
ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, 
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A 
GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN 
ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A 
KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL 
ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK. 

13. § Korlátozott felelősség.  A SYNOLOGY ÉS 
BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ VAGY 
HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY 
ABBÓL EREDŐ, A JELEN EULA-VAL VAGY A 
SZOFTVERREL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK 
FELSŐ HATÁRÁT AZ ÖN ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT 
ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR 
MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY 
SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON 
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV 
FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN 
ALAPUL-E. A fenti garanciaelhárítási nyilatkozat, a bizonyos 
károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó 
nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó 
nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett 
lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok 
jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik 
lehetővé a vélelmezett garanciák elhárítását, illetve a 
bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítását vagy 
korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen EULA-ra is 
érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott 
mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások önre nem 
vonatkoznak. 

14. § Exportkorlátozás.  Ön ezennel tudomásul veszi, 
hogy a Szoftver az USA exportkorlátozási intézkedéseinek 
hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftverre 
vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA 
exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását. 

15. § USA állami licencjogok.  Az USA kormányának 
biztosított minden Szoftverre a jelen EULA-ban kifejtett üzleti 
licencjogok és korlátozások vonatkoznak. A Szoftver 
telepítésével, másolásával vagy felhasználásával az USA 
kormánya beleegyezik abba, hogy a Szoftver a FAR 12. 
fejezete alapján „üzleti számítógépprogramnak”, illetve 
„üzleti számítógépprogram-dokumentációnak” tekintendő. 

16. § A szerződés felmondása.  Amennyiben ön nem tartja 
be a jelen EULA feltételeit és előírásait, a Synology minden 
más jog korlátozása nélkül felmondhatja azt. Ebben az 
esetben önnek fel kell hagynia a Szoftver használatával, és a 
Szoftver, valamint minden komponensének minden 
másolatát meg kell semmisítenie. 

17. § Engedményezés.  A jelen EULA értelmében élvezett 
jogait nem adhatja át és nem engedményezheti harmadik fél 
részére. Az ezen korlátozást sértő bármely átadás vagy 
engedményezés semmis. 

18. § Vonatkozó jog.  Amennyiben a helyi jogszabályok ezt 
nem tiltják, a jelen EULA-ra az USA Washington államának 
törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós 
elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről 
szóló szerződésekről alkotott 1980-as egyezménye, valamint 
az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban 
nem érvényesek.  

19. § Viták eldöntése.  Amennyiben ön az Amerikai 
Egyesült Államokban tartózkodik, úgy ha a lentiekben más 
rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen Garanciához, a 
Szoftverhez vagy a Synology által nyújtott szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó, a Szoftverre vagy az ön és a Synology közötti 
viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét vagy kereset 
eldöntése kizárólagosan és véglegesen az Amerikai 
Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes 
üzletszabályzatában meghatározott választottbíróság 
hatáskörébe tartozik. Ilyen esetekben a 
választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, és 
kizárólag az ön és a Synology közti vitára korlátozódik. A 
választottbíráskodási eljárás és annak részei nem vonhatók 
össze semelyik másik választottbírósági eljárással, és nem 
elvi alapon vagy egy csoport nevében folytatandó le. A 
választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, 
Washington államban, King megyében kerül sor a 
dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy 
személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére 
elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli 
választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben 
nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az 
indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a 
nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az 
ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden 
döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és 
annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per 
indítható. Ön tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában 
önnek joga lenne a hasonló viták, ellentétek vagy keresetek 
bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az 
igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres 
rendezésének a jogát, valamint hogy ön kifejezetten és 
tudatosan lemond ezekről a jogairól, és beleegyezik abba, 
hogy a jelen 19. paragrafus rendelkezéseinek megfelelően 
bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján 
kerüljön megoldásra. Amennyiben ön nem az Amerikai 
Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges 
megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a 
Kínai Köztársaság választottbírósági törvényében foglalt 
eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
szabályoknak megfelelően levezetett választottbírósági 
eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpej, 
Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbírósági tárgyalások 
angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, 
akkor mandarin kínai nyelven. A választottbírósági ítélet 
végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik 
illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban 
foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology 
azon jogait, hogy a jelen EULA a Synology szellemi 
tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a 
megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a 
törvény elvei alapján létező minden jogának védelmére a 
megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle 
jogorvoslatra törekedjen.  



 

 

20. § Ügyvédi tiszteletdíjak.  A jelen EULA alapján 
fennálló jogok vagy jogorvoslatok kikényszerítésével 
kapcsolatos minden választottbírósági, mediációs vagy más 
jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton 
túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi 
tiszteletdíjaknak a megtérítésére.  

21. § Elválaszthatóság.  Ha egy illetékes bíróság a jelen 
EULA bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek 
vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól az EULA többi 
része teljes egészében hatályban és érvényben marad. 

22. §  Teljes megállapodás.  A jelen EULA az ön és a 
Synology között a Szoftverre és az EULA tárgyára 
vonatkozóan megkötött teljes megállapodást magában 
foglalja, és minden más, előzőleg vagy ezzel egyidejűleg 
kötött, írásos vagy szóbeli megállapodást és megegyezést 
hatálytalanít. A jelen EULA minden módosítása, kiegészítése 
vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor 
érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat 
által kötelezett fél aláírta.



 

 

SYNOLOGY, INC. 
KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA 

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA („GARANCIA”) A SYNOLOGY, INC. (MEGHATÁROZÁS LENT), VALAMINT 
LEÁNYVÁLLALATAI, BELEÉRTVE A SYNOLOGY AMERICAN CORP. VÁLLALATOT (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”) 
TERMÉKEIRE VONATKOZIK. A TERMÉKET TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, ILLETVE A TERMÉK 
HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A GARANCIA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN 
GARANCIA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A 
VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN 
VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ.

1. § Meghatározások.  (a) Az "I. kategóriás termék" a 
Synology RS810+, RS810RP+, és RX410 termékmodelljeit 
jelenti  (b) A "II. kategóriás termék" a Synology DS1010+, 
DS710+, DS509+, DS508, RS409RP+, RS409+, RS409, 
RS408-RP, RS408, RS407, DX510, DX5 és RX4 
termékmodelljeit jelenti.  (c) A "III. kategóriás termék" a 
Synology összes többi olyan termékmodelljét jelenti, amit a 
Vásárló 2008. március 1. után vásárolt.  (d) A "IV. 
kategóriás termék" a Synology összes többi olyan 
termékmodelljét jelenti, amit a Vásárló 2008. február 29. előtt 
vásárolt.  (e) A "Vásárló" a Terméket a Synologytól vagy 
hivatalos Synology nagykereskedőtől illetve kiskereskedőtől 
eredetileg megvásárló személyt vagy szervezetet jelenti.  
(f) A „Termék” az I., II., III. vagy IV. kategóriás Terméket, 
illetve a termékbe a Synology által befoglalt bármely más 
hardverelemet jelenti, a kísérő dokumentációkat is beleértve. 
(g) A „Szoftver” a Vásárló által megvásárolt Termékhez 
csatolt Synology-szoftvert, a Vásárló által a Weboldalról 
letöltött Szoftvert vagy a Synology által a Termékre előre 
telepített szoftvert jelenti, beleértve minden firmware-t, hozzá 
tartozó kép- és hanganyagot, animációt, videókat, szöveget 
és a szoftverbe vagy a Termékbe foglalt kisalkalmazást, 
illetve az ilyen szoftverhez tartozó frissítést vagy frissítéseket.  
(h) A „Jótállási Idő” jelentése: (i) a jótállási idő kezdete az a 
nap, amikor a Vásárló a Terméket megvásárolja, a vége 
pedig (1) az ettől a dátumtól számított öt év az I. kategóriás 
termékek esetén; (2) az ettől a dátumtól számított három év 
a II. kategóriás termékek esetén; illetve (3) az ettől a 
dátumtól számított két év a III. kategóriás termékek esetén; 
illetve (4) az ettől a dátumtól számított egy év a IV. 
kategóriás termékek esetén.  (i) A "Weboldal
www.synology.com

" a Synology 
 címen található weboldalát jelenti. 

2. § Korlátozott garancia és jogorvoslati lehetőségek 

2.1 Korlátozott garancia.  A 2.7 § rendelkezéseinek 
figyelembevételével a Synology garantálja az Ügyfél 
számára, hogy minden Termék mentes lesz a gyártási 
anyaghibáktól, és (b) a Jótállási Idő alatt normál felhasználás 
esetén alapvetően a Synology által a Termékre vonatkozóan 
közzétett specifikációknak megfelelően fog működni. A 
Synology a Szoftverre a Termékhez tartozó esetleges 
végfelhasználói licencszerződésben részletezett feltételekkel 
vállal garanciát. 

2.2 A termék regisztrációja.  Az Ügyfelek regisztrálhatják 
Termékeiket a Synologynál, és az I., II. és III. kategóriás 
Termékek esetében a Weboldalon lehívhatják a Termék 
gyártási idejét. Ha a Terméket nem regisztrálják a 
Weboldalon, az nem csorbítja a 2.1 §-ban megszabott 
garanciális jogokat. A Synology nem felelős azért, ha az 
Ügyfél nem képes egy adott Termék gyártási dátumának 
megállapítására.  

2.3 Kizárólagos jogorvoslat.  Ha az Ügyfél a Jótállási 
Időn belül a lent megszabott módon értesítést küld arról, 
hogy a 2.1 §-ban biztosított garanciák valamelyikének a 
Termék nem felel meg, úgy a Synology, miután a 
megfelelőség hiányát ellenőrizte, saját döntése alapján: 
(a) az üzletileg indokolt erőfeszítéseket tesz a Termék 
megjavítására, vagy (b) a nem megfelelő Terméket vagy 
alkatrészét a teljes Termék a 2.4 §-ban írtaknak megfelelő 
visszajuttatását követően kicseréli. A fentiek a Synology 
teljes felelősségét és az Ügyfél számára a garanciában a 2.1 
§-ban írtaknak való meg nem felelésre vagy a Termék 
bármiféle hibája vagy hiányossága folytán rendelkezésre álló 

mindenféle jogorvoslati lehetőséget jelentik. Az Ügyfél 
indokolt mértékig segíti a Synologyt a Termék nem megfelelő 
voltának megállapításában és annak ellenőrzésében. A 2.1 
§-ban nyújtott garancia nem terjed ki a következőkre: (1) a 
Szoftverre vonatkozó bármiféle garancia; (2) a helyszínen 
történő fizikai beüzemelés vagy elszállítás; (3) látogatás a 
helyszínre; (4) a Synology vagy alvállalkozóként foglalkoztatott 
szervizei normál helyi nyitvatartási idején kívüli munkavégzés 
a javítások elvégzése, illetve a hibás alkatrészek kicserélése 
érdekében, beleértve ebbe a hétvégéket és a szervizek 
zárva tartási idejét is; (5) bármiféle munkavégzés harmadik 
felek berendezéseivel vagy szoftvereivel; (6) az Ügyfél vagy 
harmadik fél által beszerelt esetleges merevlemezre 
vonatkozó bármiféle garancia; illetve (7) a merevlemezzel 
való kompatibilitásra vonatkozó bármiféle garancia.  

2.4 A Termék visszavétele.  A Synology az Ügyfél által 
a 2.3 § értelmében visszajuttatott minden Terméket 
visszáruengedély-számmal („RMA”) lát el szállítás előtt; a 
szállítás a Synology mindenkori RMA-eljárásainak 
megfelelően történik. Az Ügyfél bármely felhatalmazott 
Synology disztribútorral vagy viszonteladóval, illetve a 
Synology ügyfélszolgálatával is felveheti a kapcsolatot az 
RMA beszerzése érdekében; ehhez a vásárlás tényét 
bizonyítania kell, és meg kell adnia a termék sorozatszámát. 
A jelen Garancia értelmében benyújtott garanciális igények 
érvényesítése érdekében az Ügyfél a 2.4 §-sal összhangban 
köteles a teljes Terméket visszajuttatni a Synologynak. Az 
RMA-szám nélkül visszajuttatott Termékeket, valamint a 
szétszerelt Termékeket (kivéve a Synology utasításai alapján 
szétszerelt Termékeket) a Synology visszautasítja, és azokat 
az Ügyfél költségére visszajuttatja az Ügyfélnek. Az 
RMA-számot kapott minden Terméket ugyanabban az 
állapotban kell visszajuttatni a Synology által megadott címre, 
ahogyan azt a Synology megkapta, a szállítás díját előre 
kifizetve, a csomag tartalmának megóvására alkalmas 
csomagolásban, és az RMA-számot a dobozon jól láthatóan 
feltüntetve. A visszajuttatott tételek elveszéséért, biztosításáért 
az Ügyfelet terheli a felelősség egészen addig, amíg a 
Synology megfelelően át nem veszi őket. Az RMA-számot 
kapott Termékeket a megfelelő RMA-szám kibocsátása után 
tizenöt (15) napon belül vissza kell juttatni.  

2.5 A Synology által végrehajtott csere.  Ha a 
Synology úgy dönt, hogy a jelen a 2.1 §-ban kifejtett 
Garancia keretében a Terméket kicseréli, akkor a Synology a 
Synology költségén és a Synology által megválasztott módon 
csereterméket küld, miután a nem megfelelő Termék a 2.4 
§-ban írtaknak megfelelően visszajuttatásra került, és a 
Synology igazolta, hogy a Termék nem felel meg a garanciának. 
A csereként küldött Termék lehet új vagy szervizelési célokra 
használt, működésében és teljesítményében az eredeti 
Termékhez hasonló. A cseretermékre az eredeti Jótállási Idő 
vagy, amennyiben az hosszabb, az Ügyfélhez történő 
leszállítást követően harminc (30) napos jótállás vonatkozik. 
A Synology által hibásnak nem talált termékeket a Synology 
visszaküldi az Ügyfélnek.  
2.6  Támogatás.  A Jótállási Idő során a Synology 
támogatást biztosít az Ügyfél részére. Az érvényes Jótállási 
Idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat 
támogatást a Termékhez.  
2.7 Kivételek.  A fenti garanciák és garanciális 
kötelezettségek nem vonatkoznak azon Termékekre, 
amelyeket (a) a Termék specifikációjában foglaltaknak nem 
megfelelően telepítettek vagy használtak; (b) bárki más, mint 
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a Synology vagy megbízottjai javításnak, módosításnak vagy 
változtatásoknak vetettek alá; (c) bármely módon nem 
megfelelően használtak vagy kárt tettek benne; (d) a Termék 
tervezésétől eltérő, nem a Synology által biztosított 
hardverrel vagy szoftverrel használtak együtt; illetve (e) 
amelyek bármely más módon nem felelnek meg a Termék 
specifikációjának, és a meg nem felelés oka a Synology 
érdekkörén és hatáskörén kívül esik. Továbbá, a fenti 
garanciák semmisek, amennyiben (1) az Ügyfél szétszereli a 
Terméket, kivéve, ha erre a Synology adott engedélyt; (2) az 
Ügyfél nem végzi el, illetve alkalmazza a számára a 
Synology által nyújtott javításokat, módosításokat, 
kiterjesztéseket, fejlesztéseket vagy más frissítéseket; vagy 
(3) az Ügyfél bármely harmadik fél által nyújtott javítást, 
módosítást, kiterjesztést, fejlesztést vagy más frissítést 
végez, telepít, alkalmaz vagy használ fel. A 2.1 §-ban 
meghatározott garancia lejár, ha az Ügyfél a Terméket 
harmadik fél számára eladja vagy átadja. 
2.8 Garanciaelhárítási nyilatkozat.  A SYNOLOGY 
ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁK, GARANCIÁLIS 
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JÓTÁLLÁS, VALAMINT AZ ÜGYFÉL 
SZÁMÁRA A JELEN GARANCIÁBAN MEGSZABOTT 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS 
HELYETTESÍTENEK A SYNOLOGY ÁLTAL VISELT MINDEN 
MÁS GARANCIÁT, KÖTELEZETTSÉGET ÉS JÓTÁLLÁST, 
AMELYEKRŐL AZ ÜGYFÉL EZENNEL LEMOND, VALAMINT 
LEMOND A SYNOLOGYVAL SZEMBENI, A TERMÉKKEL, 
A HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS SZOFTVERREL 
VAGY A JELEN GARANCIA ALAPJÁN LESZÁLLÍTOTT 
MINDEN EGYÉB ÁRUVAL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS, AKÁR JOGSZABÁLYON, AKÁR MÁS 
ELVEN ALAPULÓ MINDEN TOVÁBBI KÁRIGÉNYRŐL ÉS 
JOGORVOSLATRÓL, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK 
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐKET: (A) AZ 
ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLRA VAGY 
HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ 
VÉLELMEZETT GARANCIA; (B) A MEGSZOKOTT 
TELJESÍTÉSBŐL, ÜZLETKÖTÉSI SZOKÁSOKBÓL VAGY A 
FELEK KÖZTI KORÁBBI MEGÁLLAPODÁSOKBÓL EREDŐ 
VÉLELMEZETT GARANCIA; (C) JOGSÉRTÉSRE 
VONATKOZÓ KÖVETELÉSEK; (D) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI 
KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (FÜGGETLENÜL 
ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS GONDATLANSÁGON, AZ 
OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN, A TERMÉKFELELŐSSÉGEN 
VAGY MÁS JOGELVEN ALAPUL-E). A SYNOLOGY NEM 
SZAVATOLJA, HOGY A SYNOLOGY TERMÉKEKEN TÁROLT 
VALAMENNYI ADAT AZ ADATVESZTÉS BÁRMIFÉLE 
VESZÉLYE NÉLKÜL MINDIG BIZTONSÁGBAN VAN, ÉS A 
SYNOLOGY AZ ERRE VONATKOZÓ GARANCIÁT 
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTJA. A SYNOLOGY AZT 
JAVASOLJA, HOGY AZ ÜGYFELEK TEGYENEK MEGFELELŐ 
LÉPÉSEKET A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGI 
MENTÉSE ÉRDEKÉBEN. EGYES ÁLLAMOK NEM 
ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK 
KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS LEHET, 
HOGY NEM MINDEN ÜGYFÉLRE VONATKOZIK.  
3. § Korlátozott felelősség 
3.1 Vis maior.  Amennyiben a Synology valamely 
ésszerűen el nem hárítható okból (beleértve ebbe többek 
között, de nem kizárólag az Ügyfél valamely lépését vagy 
lépésének hiányát) a jelen Garanciának megfelelő 
teljesítésre nem képes vagy csak késedelemmel képes, 
ezért a Synology nem felelős, és a fentiek nem tekinthetők 
úgy, hogy a Synology a jelen Garanciát megszegte. 

3.2 Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása.  
A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN 
SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, 
KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB 
HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES 
VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT 
(BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM 
KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, 
NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), 
AMELY A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY 

SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN 
NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL 
ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY 
SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON 
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY 
MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A 
SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES 
BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK. 

3.3 Korlátozott felelősség.  A SYNOLOGY ÉS 
BESZÁLLÍTÓI A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ 
VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA 
KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉNEK 
FELSŐ HATÁRÁT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉKÉRT 
FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT 
KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY 
SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON 
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV 
FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN 
ALAPUL-E. A fenti, bizonyos károkra vonatkozó felelősség 
elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott 
felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok 
által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. 
Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem 
teszik lehetővé bizonyos kárigények elhárítását vagy 
korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen Termékre is 
érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott 
mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások egyes 
Ügyfelekre nem vonatkoznak. 

4. § Egyéb rendelkezések 
4,1  Tulajdonjogok.  A Termékre, valamint a Terméket 
kísérő minden kísérő Szoftverre és dokumentációra a 
Synology és harmadik felek, a Synology beszállítóinak és 
licenctulajdonosainak szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. A 
Synology a Termék szellemi tulajdonjogaira vonatkozó 
minden jogot, jogcímet és érdeket fenntart. A Termékre, a 
kísérő Szoftverre vagy dokumentációra, valamint az e 
Garancia keretében nyújtott más árukra vonatkozó vagy 
azokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdona, illetve 
az ezekre vonatkozó jogcímek egyike sem száll át az 
Ügyfélre ezen Garancia értelmében. Az Ügyfél köteles 
(a) betartani a Synology vagy a felhatalmazott Synology 
disztribútor vagy viszonteladó által nyújtott Szoftverre 
vonatkozó végfelhasználói licencszerződés feltételeit, és (b) 
nem kísérelheti meg a Terméknek vagy bármely 
komponensének vagy a kísérő Szoftvernek a visszafejtését, 
és semmilyen más módon sem kerülheti meg, játszhatja ki 
vagy sértheti meg a Synology szellemi tulajdonjogait.  

4.2 Engedményezés.  Az Ügyfél a jelen Garancia 
értelmében létező jogait közvetlenül jogszabály alapján vagy 
más úton nem engedményezheti a Synology előzetes 
írásbeli beleegyezése nélkül.  

4.3 További feltételek nincsenek.  A jelen Garancia 
által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül egyik felet 
sem köti a jelen Garanciának ellentmondó semmilyen, a 
másik fél által megrendelésben, visszajelzésben, elfogadó 
nyilatkozatban, levelezésben vagy más formában kikötött 
feltétel vagy más rendelkezés, s e kötelmet mindkét fél 
kifejezetten elutasítja, hacsak abba mindkét fél kifejezetten, 
írásban bele nem egyezik. Továbbá ha a jelen Garancia 
bármely, a felek által a Termékre vonatkozóan vállalt további 
feltételnek vagy megállapodásnak ellentmond, úgy a jelen 
Garancia élvez elsőbbséget, kivéve, ha a másik 
megállapodás kifejezetten említi a jelen Garancia azon 
paragrafusait, amelyekkel szemben elsőbbséget élvez. 

4.4 Vonatkozó jog.  Amennyiben a helyi jogszabályok 
ezt nem tiltják, a jelen Garanciára az USA Washington 
államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó 
kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi 
adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as 



 

 

egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a 
jelen vonatkozásban nem érvényesek.  

4.5 Viták eldöntése.  Amennyiben az Ügyfél az 
Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy, ha a 
lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen 
Garanciához, a Termékhez vagy a Synology által nyújtott 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Termékre vagy az ön és a 
Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét 
vagy kereset eldöntések kizárólagosan és véglegesen az 
Amerikai Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes 
üzletszabályzatában meghatározott választottbíróság hatáskörébe 
tartozik. A választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt 
kerül sor, és kizárólag az Ügyfél és a Synology közti vitára 
korlátozódik. A választottbíráskodási eljárás és annak részei 
nem vonhatók össze semelyik másik választottbírósági 
eljárással, és nem elvi alapon vagy egy csoport nevében 
folytatandó le. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült 
Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor 
a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy 
személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére 
elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli 
választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben 
nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az 
indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a 
nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az 
ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden 
döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és 
annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per 
indítható. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen cikkely 
hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő 
rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy 
csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, 
valamint hogy az Ügyfél kifejezetten és tudatosan lemondott 
ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 4.5 
paragrafus rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita 
kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön 
megoldásra. Amennyiben az Ügyfél nem az Amerikai 
Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges 
megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a 
Kínai Köztársaság választottbírósági törvényében foglalt 

eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
szabályoknak megfelelően levezetett választottbírósági 
eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpej, 
Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbírósági tárgyalások 
angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, 
akkor mandarin kínai nyelven. A választottbírósági ítélet 
végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik 
illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban 
foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology 
azon jogait, hogy a jelen Garancia a Synology szellemi 
tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a 
megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a 
törvény elvei alapján létező bármiféle jogainak védelmére a 
megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle 
jogorvoslatra törekedjen.  

4.6 Ügyvédi tiszteletdíjak. A jelen Garancia alapján 
fennálló bármiféle jog vagy jogorvoslat kikényszerítésével 
kapcsolatos minden választottbírósági, mediációs vagy más 
jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton 
túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi 
tiszteletdíjaknak a megtérítésére.  

4.7 Exportkorlátozás.  Ön ezennel tudomásul veszi, 
hogy a Termék az USA exportkorlátozási intézkedéseinek 
hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Termékre 
vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA 
exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.  

4.8 Elválaszthatóság.  Ha egy illetékes bíróság a jelen 
Garancia bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek 
vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól a Garancia 
többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad. 

4.9 Teljes megállapodás.  A jelen Garancia a Synology 
és az Ügyfél között kötött megállapodás egészét tartalmazza, 
és a tárgyára vonatkozóan e két fél között kötött minden 
esetleges korábbi megállapodást hatályon kívül helyez. A 
jelen Garancia bármiféle módosítása, kiegészítése vagy 
bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor 
érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat 
által kötelezett fél aláírta. 

Megjegyzés: Ha az angol verzió és bármely más nyelvű verzió jelentése között bármilyen ellentmondás vagy következetlenség 
lenne, akkor az angol verziót kell figyelembe venni. 



 

 

SYNOLOGY, INC.  
END USER LICENSE AGREEMENT 

IMPORTANT–READ CAREFULLY:  THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL AGREEMENT 
BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY) AND SYNOLOGY, INC. AND ITS AFFILIATES, 
INCLUDING SYNOLOGY AMERICAN CORP, (COLLECTIVELY, "SYNOLOGY") FOR ANY SYNOLOGY SOFTWARE, 
TOGETHER WITH ANY OTHER ASSOCIATED FIRMWARE, MEDIA, PRINTED MATERIALS AND "ONLINE" OR 
ELECTRONIC DOCUMENTATION (COLLECTIVELY, THE "SOFTWARE") AVAILABLE FOR DOWNLOAD AT 
WWW.SYNOLOGY.COM OR PROVIDED WITH OR INSTALLED ON A SYNOLOGY PRODUCT (THE "PRODUCT"). 

YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY OPENING THE PACKAGE CONTAINING THE 
SOFTWARE, INSTALLING THE SOFTWARE NOT OTHERWISE PRE-INSTALLED BY SYNOLOGY ON A PRODUCT OR 
OTHERWISE USING A PRODUCT THAT INCLUDES PRE-INSTALLED SOFTWARE.  IF YOU DO NOT AGREE TO THE 
TERMS OF THIS EULA, DO NOT OPEN THE BOX CONTAINING THE PRODUCT, INSTALL THE SOFTWARE OR USE THE 
PRODUCT CONTAINING THE SOFTWARE.  INSTEAD, YOU MAY RETURN THE PRODUCT TO THE RESELLER WHERE 
YOU PURCHASED IT FOR A REFUND IN ACCORDANCE WITH THE RESELLER'S APPLICABLE RETURN POLICY. 

Section 1.  Limited Software License.  Subject to the 
terms and conditions of this EULA, Synology grants you a 
limited, non-exclusive, non-transferable, personal license to 
install, run and use one copy of the Software on the Product 
solely in connection with your authorized use of the Product. 

Section 2.  Documentation.  You may make and use a 
reasonable number of copies of any documentation provided 
with the Software; provided, that such copies will only be 
used for internal business purposes and are not to be 
republished or redistributed (either in hard copy or electronic 
form) to any third party. 

Section 3.  Backup.  You may make a reasonable number 
of copies of the Software for backup and archival purposes.  

Section 4.  Updates.  Any software provided to you by 
Synology or made available on the Synology web site at 
www.synology.com ("Web Site") that updates or 
supplements the original Software is governed by this EULA 
unless separate license terms are provided with such 
updates or supplements, in which case, such separate terms 
will govern. 

Section 5.  License Limitations.  The license set forth in 
Section 1 applies only to the extent you have ordered and 
paid for the Product and it states the entirety of your rights 
with respect to the Software.  Synology reserves all rights 
not expressly granted to you in this EULA.  Without limiting 
the foregoing, you will not, and you will not authorize or 
permit any third party to: (a) use the Software for any 
purpose other than in connection with the Product; 
(b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or 
otherwise dispose of the Software or use the Software in any 
commercial hosted or service bureau environment; 
(c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to 
discover the source code for or any trade secrets related to 
the Software, except and only to the extent that such activity 
is expressly permitted by applicable law notwithstanding this 
limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any 
derivative works of the Software; (e) remove, alter or 
obscure any copyright notice or other proprietary rights 
notice on the Product; or (f) circumvent or attempt to 
circumvent any methods employed by Synology to control 
access to the components, features or functions of the 
Product or Software. 

Section 6.  Open Source.  The Software may contain 
components licensed to Synology under the GNU General 
Public License ("GPL Components"), currently available at 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.  The terms of the GPL 
will control solely with respect to the GPL Components to the 
extent that this EULA conflicts with the requirements of the 
GPL with respect to your use of the GPL Components, and, 
in such event, you agree to be bound by the GPL with 
respect to your use of such components. 

Section 7.  Audit.  Synology will have the right to audit your 
compliance with the terms of this EULA.  You agree to grant 
access to Synology to facilities, equipment, books, records 

and documents and to otherwise reasonably cooperate with 
Synology in order to facilitate any such audit. 

Section 8.  Ownership.  The Software is valuable property 
of Synology and its licensors and is protected by copyright 
and other intellectual property laws and treaties.  Synology 
or its licensors own all right, title and interest in and to the 
Software and all copyright and other intellectual property 
rights in the Software. 

Section 9.  Limited Warranty.  Synology warrants that for a 
period of ninety (90) days after either your (a) installation of 
the Software on Products that do not include pre-installed 
Software or (b) use of a Product that includes pre-installed 
Software, as applicable, (the "Warranty Period"), the 
Software will substantially conform to Synology's published 
specifications for the Software, if any, or otherwise set forth 
on the Web Site.  Synology will use commercially reasonable 
efforts to, in Synology's sole discretion, either correct any 
such nonconformity in the Software or replace any Software 
that fails to comply with the foregoing warranty, provided that 
you give Synology written notice of such noncompliance 
within the Warranty Period.  The foregoing warranty does not 
apply to any noncompliance resulting from any: (w) use, 
reproduction, distribution or disclosure not in accordance 
with this EULA; (x) any customization, modification or other 
alteration of the Software by anyone other than Synology; 
(y) combination of the Software with any product, services or 
other items provided by anyone other than Synology; or 
(z) your failure to comply with this EULA.   

Section 10.  Support.  During the Warranty Period, 
Synology will make available to you the support services. 
Following the expiration of the applicable Warranty Period, 
support for Software may be available from Synology upon 
written request. 

Section 11.  Disclaimer of Warranties.  EXCEPT AS 
EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, SYNOLOGY AND ITS 
SUPPLIERS PROVIDE THE SOFTWARE "AS IS" AND 
WITH ALL FAULTS.  SYNOLOGY AND ITS SUPPLIERS 
HEREBY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, 
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, ARISING BY LAW 
OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, TITLE 
AND NONINFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE 
SOFTWARE.  WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, 
SYNOLOGY DOES NOT WARRANT THAT THE 
SOFTWARE WILL BE FREE OF BUGS, ERRORS, 
VIRUSES OR OTHER DEFECTS. 

Section 12.  Disclaimer of Certain Damages.  IN NO 
EVENT WILL SYNOLOGY OR ITS LICENSORS BE LIABLE 
FOR THE COST OF COVER OR FOR ANY INCIDENTAL, 
INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR 
SIMILAR DAMAGES OR LIABILITIES WHATSOEVER 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA, 
INFORMATION, REVENUE, PROFIT OR BUSINESS) 
ARISING OUT OF OR RELATING TO THE USE OR 
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INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR OTHERWISE 
UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS EULA OR THE 
SOFTWARE, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR 
OTHER THEORY EVEN IF SYNOLOGY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

Section 13.  Limitation of Liability.  SYNOLOGY'S AND 
ITS SUPPLIERS' LIABILITY ARISING OUT OF OR 
RELATING TO THE USE OR INABILITY TO USE THE 
SOFTWARE OR OTHERWISE UNDER OR IN 
CONNECTION WITH THIS EULA OR THE SOFTWARE IS 
LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU 
FOR THE PRODUCT REGARDLESS OF THE AMOUNT OF 
DAMAGES YOU MAY INCUR AND WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT 
LIABILITY OR OTHER THEORY.  The foregoing disclaimer 
of warranties, disclaimer of certain damages and limitation of 
liability will apply to the maximum extent permitted by 
applicable law.  The laws of some states/jurisdictions do not 
allow the exclusion of implied warranties or the exclusion or 
limitation of certain damages.  To the extent that those laws 
apply to this EULA, the exclusions and limitations set forth 
above may not apply to you. 

Section 14.  Export Restrictions.  You acknowledge that 
the Software is subject to U.S. export restrictions.  You 
agree to comply with all applicable laws and regulations that 
apply to the Software, including without limitation the U.S. 
Export Administration Regulations. 

Section 15.  U.S. Government License Rights.  All 
Software provided to the U.S. Government is provided with 
the commercial license rights and restrictions described in 
this EULA.  By installing, copying or using the Software, the 
U.S. Government agrees that the Software is "commercial 
computer software" or "commercial computer software 
documentation" within the meaning of FAR Part 12. 

Section 16.  Termination.  Without prejudice to any other 
rights, Synology may terminate this EULA if you do not abide 
by the terms and conditions contained herein.  In such event, 
you must cease use of the Software and destroy all copies of 
the Software and all of its component parts. 

Section 17.  Assignment.  You may not transfer or assign 
your rights under this EULA to any third party.  Any such 
transfer or assignment in violation of the foregoing restriction 
will be void. 

Section 18.  Applicable Law.  Unless expressly prohibited 
by local law, this EULA is governed by the laws of the State 
of Washington, U.S.A. without regard to any conflict of law 
principles to the contrary.  The 1980 U.N. Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods or any 
successor thereto does not apply.   

Section 19.  Dispute Resolution.  Any dispute, controversy 
or claim arising out of or relating to this Warranty, the 
Software or services provided by Synology with respect to 
the Software or the relationship between you and Synology 

will be resolved exclusively and finally by arbitration under 
the current commercial rules of the American Arbitration 
Association if you reside in the United States, except as 
otherwise provided below. In such cases, the arbitration will 
be conducted before a single arbitrator, and will be limited 
solely to the dispute between you and Synology.  The 
arbitration, or any portion of it, will not be consolidated with 
any other arbitration and will not be conducted on a class-
wide or class action basis. The arbitration shall be held in 
King County, Washington, U.S.A. by submission of 
documents, by telephone, online or in person as determined 
by the arbitrator at the request of the parties. The prevailing 
party in any arbitration or legal action occurring within the 
United States or otherwise shall receive all costs and 
reasonable attorneys’ fees, including any arbitration fee paid 
by the prevailing party. Any decision rendered in such 
arbitration proceedings will be final and binding on the 
parties, and judgment may be entered thereon in any court 
of competent jurisdiction. You understand that, in the 
absence of this provision, you would have had a right to 
litigate any such dispute, controversy or claim in a court, 
including the right to litigate claims on a class-wide or class-
action basis, and you expressly and knowingly waives those 
rights and agrees to resolve any disputes through binding 
arbitration in accordance with the provisions of this 
Section 19.  If you do not reside within the United States, 
any dispute, controversy or claim described in this Section 
shall be finally resolved by arbitration conducted by three 
neutral arbitrators in accordance with the procedures of the 
R.O.C. Arbitration Law and related enforcement rules. The 
arbitration shall take place in Taipei, Taiwan, R.O.C., and the 
arbitration proceedings shall be conducted in English or, if 
both parties so agree, in Mandarin Chinese. The arbitration 
award shall be final and binding on the parties and may be 
enforced in any court having jurisdiction.  Nothing in this 
Section shall be deemed to prohibit or restrict Synology from 
seeking injunctive relief or seeking such other rights and 
remedies as it may have at law or equity for any actual or 
threatened breach of any provision of this EULA relating to 
Synology's intellectual property rights.   

Section 20.  Attorneys' Fees.  In any arbitration, mediation, 
or other legal action or proceeding to enforce rights or 
remedies under this EULA, the prevailing party will be 
entitled to recover, in addition to any other relief to which it 
may be entitled, costs and reasonable attorneys' fees.   

Section 21.  Severability.  If any provision of this EULA is 
held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal, 
or unenforceable, the remainder of this EULA will remain in 
full force and effect. 

Section 22.  Entire Agreement.  This EULA sets forth the 
entire agreement of Synology and you with respect to the 
Software and the subject matter hereof and supersedes all 
prior and contemporaneous understandings and agreements 
whether written or oral.  No amendment, modification or 
waiver of any of the provisions of this EULA will be valid 
unless set forth in a written instrument signed by the party to 
be bound thereby. 



 

 

SYNOLOGY, INC. 
LIMITED PRODUCT WARRANTY 

THIS LIMITED WARRANTY ("WARRANTY") APPLIES TO THE PRODUCTS (AS DEFINED BELOW) OF SYNOLOGY, INC. 
AND ITS AFFILIATES, INCLUDING SYNOLOGY AMERICA CORP, (COLLECTIVELY, "SYNOLOGY").  YOU ACCEPT AND 
AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS WARRANTY BY OPENING THE PACKAGE CONTAINING AND/OR 
USING THE PRODUCT.  IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS WARRANTY, DO NOT USE THE PRODUCT.  
INSTEAD, YOU MAY RETURN THE PRODUCT TO THE RESELLER WHERE YOU PURCHASED IT FOR A REFUND IN 
ACCORDANCE WITH THE RESELLER'S APPLICABLE RETURN POLICY. 

Section 1.  Definitions.  (a) "Category I Product" means 
Synology product models RS810+, RS810RP+, and RX410  
(b) "Category II Product" means Synology product models 
DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, RS409RP+, RS409+, 
RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DX510, DX5 and RX4.  
(c) "Category III Product" means all other Synology product 
models purchased by Customer after March 1, 2008.  
(d) "Category IV Product" means all other Synology product 
models purchased by Customer before February 29, 2008.  
(e) "Customer" means the original person or entity 
purchasing the Product from Synology or an authorized 
Synology distributor or reseller.  (f) "Product" means a 
Category I Product, Category II Product, Category III Product, 
or Category IV Product and any hardware incorporated into 
the product by Synology and any accompanying 
documentation. (g) "Software" means the Synology 
proprietary software that accompanies the Product when 
purchased by Customer, is downloaded by Customer at the 
Web Site, or is pre-installed on the Product by Synology, and 
includes any firmware, associated media, images, 
animations, video, audio, text and applets incorporated into 
the software or Product and any updates or upgrades to 
such software.  (h) "Warranty Period" means: (i) the period 
commencing on the date the Product is purchased by 
Customer and ending (1) five years after such date for 
Category I Products; (2) three years after such date for 
Category II Products; or (3) two years after such date for 
Category III Products; or (4) one year after such date for 
Category IV Products.  (i) "Web Site

www.synology.com
" means the Synology 

web site located at . 

Section 2.  Limited Warranty and Remedies 

2.1 Limited Warranty.  Subject to Section 2.7, Synology 
warrants to Customer that each Product (a) will be free of 
material defects in workmanship and (b) under normal use 
will perform substantially in accordance with Synology's 
published specifications for the Product during the Warranty 
Period.  Synology warrants the Software as set forth in the 
accompanying end user license agreement provided with the 
Product, if any. 

2.2 Product Registration.  Customers may register 
Products with Synology and may obtain the manufacturing 
date for Category I Products, Category II Products and 
Category III Products at the Web Site.  The failure to register 
a Product at the Web Site will not diminish the warranty 
rights set forth in Section 2.1.  Synology is not responsible 
for Customer's failure to identify the manufacturing date of 
any Product.   

2.3 Exclusive Remedy.  If Customer gives notice of 
noncompliance with any of the warranties set forth in 
Section 2.1 within the applicable Warranty Period in the 
manner set forth below, then, upon verification of the 
noncompliance by Synology, Synology will, at Synology's 
option: (a) use commercially reasonable efforts to repair the 
Product, or (b) replace the noncomplying Product or part 
thereof upon return of the complete Product in accordance 
with Section 2.4  The foregoing sets forth Synology's entire 
liability and Customer's sole and exclusive remedy for any 
breach of warranty under Section 2.1 or any other defect or 
deficiency in the Product.  Customer will reasonably assist 
Synology to diagnose and validate any nonconformity with 
the Product.  The warranty set forth in Section 2.1 does not 
include: (1) any warranty relating to the Software; 
(2) physical installation or removal of the Product from 

Customer's site; (3) visits to Customer's site; (4) labor 
necessary to effect repairs or replace defective parts other 
than during Synology's or its contracted service providers' 
normal local business hours, exclusive of weekends and 
service providers’ holidays; (5) any work with any third party 
equipment or software; (6) any warranty of the hard disk if 
installed by Customer or any other third party; or (7) any 
warranty of compatibility with the hard disk.  

2.4 Return.  Any Product returned by Customer under 
Section 2.3 must be assigned a Return Merchandise 
Authorization ("RMA") number by Synology before shipment 
and must be returned in accordance with Synology's then 
current RMA procedures.  Customer may contact any 
authorized Synology distributor or reseller or Synology 
Support to obtain assistance in obtaining an RMA, and must 
provide proof of purchase and product serial number when 
asking for such assistance.  For warranty claims, Customer 
must return the complete Product to Synology in accordance 
with this Section 2.4 to be eligible for coverage under this 
Warranty.  Any Product returned without an RMA number, or 
any Product that has been disassembled (except under the 
direction of Synology) will be refused and returned to 
Customer at Customer's expense.  Any Product that has 
been assigned a RMA number must be returned in the same 
condition as it was received from Synology to the address 
designated by Synology, freight pre-paid, in packaging 
sufficient to protect the contents thereof and with the RMA 
number prominently displayed on the outside of the box.  
Customer is responsible for insurance and risk of loss with 
respect to returned items until they are properly received by 
Synology.  A Product issued a RMA number must be 
returned within fifteen (15) days after issuance of the 
applicable RMA number.  

2.5 Replacement by Synology.  If Synology elects to 
replace any Product under this Warranty set forth in 
Section 2.1, then Synology will ship a replacement Product 
at Synology's expense via the shipping method selected by 
Synology after receipt of the nonconforming Product 
returned in accordance with Section 2.4 and validation by 
Synology that the Product does not conform to the warranty.  
Replacement Product will be new or serviceably used, 
comparable in function and performance to the original 
Product and warranted for the remainder of the original 
Warranty Period or thirty (30) days after it is shipped to 
Customer, whichever period is longer  Any Product found by 
Synology to be non-defective will be returned to Customer.  

2.6 Support.  During the Warranty Period, Synology will 
make available to Customer the support services. Following 
the expiration of the applicable Warranty Period, support for 
Products may be available from Synology upon written 
request.  

2.7 Exclusions.  The foregoing warranties and warranty 
obligations do not apply to any Product that (a) has been 
installed or used in a manner not specified or described in 
the Product specifications; (b) has been repaired, modified 
or altered by anyone other than Synology or its agent or 
designee; (c) has been in any way misused, abused, or 
damaged; (d) has been used with items not provided by 
Synology other than the hardware or software for which the 
Product is designed; or (e) otherwise fails to conform to the 
Product specifications and such failure is attributable to 
causes not within or under Synology's control.  Further, the 
foregoing warranties will be void if (1) Customer 
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disassembles the Product except as authorized by Synology; 
(2) Customer fails to implement any correction, modification, 
enhancement, improvement or other update made available 
to Customer by Synology; or (3) Customer implements, 
installs or uses any correction, modification, enhancement, 
improvement or other update made available by any third 
party.  The warranty set forth in Section 2.1 will terminate 
upon Customer's sale or transfer of the Product to a third 
party. 

2.8 Disclaimer of Warranties.  THE WARRANTIES, 
OBLIGATIONS, AND LIABILITIES OF SYNOLOGY AND 
THE REMEDIES OF CUSTOMER SET FORTH IN THIS 
WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN SUBSTITUTION 
FOR, AND CUSTOMER HEREBY WAIVES, RELEASES 
AND DISCLAIMS, ALL OTHER WARRANTIES, 
OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF SYNOLOGY AND ALL 
OTHER RIGHTS, CLAIMS AND REMEDIES OF 
CUSTOMER AGAINST SYNOLOGY, EXPRESS OR 
IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE, WITH 
RESPECT TO THE PRODUCT, ACCOMPANYING 
DOCUMENTATION OR SOFTWARE AND ANY OTHER 
GOODS OR SERVICES DELIVERED UNDER THIS 
WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY:  
(A) IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE; 
(B) IMPLIED WARRANTY ARISING FROM COURSE OF 
PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, OR USAGE OF 
TRADE; (C) CLAIM OF INFRINGEMENT OR 
MISAPPROPRIATION; OR (D) CLAIM IN TORT 
(WHETHER BASED ON NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, 
PRODUCT LIABILITY OR OTHER THEORY).  SYNOLOGY 
MAKES NO GUARANTEE AND SPECIFICALLY 
DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE DATA OR 
INFORMATION STORED ON ANY SYNOLOGY PRODUCT 
WILL BE SECURE AND WITHOUT RISK OF DATA LOSS.  
SYNOLOGY RECOMMENDS THAT CUSTOMER TAKES 
APPROPRIATE MEASURES TO BACK UP THE DATA 
STORED ON THE PRODUCT.  SOME STATES DO NOT 
ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES, SO 
THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO 
CUSTOMER.   

Section 3.  Limitations of Liability 

3.1 Force Majeure.  Synology will not be liable for, or be 
considered to be in breach of or default under this Warranty 
on account of, any delay or failure to perform as required by 
this Warranty as a result of any cause or condition beyond 
its reasonable control (including, without limitation, any act or 
failure to act by Customer). 

3.2 Disclaimer of Certain Damages.  IN NO EVENT 
WILL SYNOLOGY OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
THE COST OF COVER OR FOR ANY INCIDENTAL, 
INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR 
SIMILAR DAMAGES OR LIABILITIES WHATSOEVER 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA, 
INFORMATION, REVENUE, PROFIT OR BUSINESS) 
ARISING OUT OF OR RELATING TO THE USE OR 
INABILITY TO USE THE PRODUCT, ANY 
ACCOMPANYING DOCUMENTATION OR SOFTWARE 
AND ANY OTHER GOODS OR SERVICES PROVIDED 
UNDER THIS WARRANTY, WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT 
LIABILITY OR OTHER THEORY EVEN IF SYNOLOGY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 

3.3 Limitation of Liability.  SYNOLOGY'S AND ITS 
SUPPLIERS' LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATING 
TO THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, ANY 
ACCOMPANYING DOCUMENTATION OR SOFTWARE 
AND ANY OTHER GOODS OR SERVICES PROVIDED 
UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE AMOUNT 
ACTUALLY PAID BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT 
REGARDLESS OF THE AMOUNT OF DAMAGES 

CUSTOMER MAY INCUR AND WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT 
LIABILITY OR OTHER THEORY.  The foregoing disclaimer 
of certain damages and limitation of liability will apply to the 
maximum extent permitted by applicable law.  The laws of 
some states/jurisdictions do not allow exclusion or limitation 
of certain damages.  To the extent that those laws apply to 
the Product, the exclusions and limitations set forth above 
may not apply to Customer. 

Section 4.  Miscellaneous 

4.1 Proprietary Rights.  The Product and any 
accompanying Software and documentation provided with 
the Product include proprietary and intellectual property 
rights of Synology and its third party suppliers and licensors.  
Synology retains and reserves all right, title, and interest in 
the intellectual property rights of the Product, and no title to 
or ownership of any intellectual property rights in or to the 
Product, any accompanying Software or documentation and 
any other goods provided under this Warranty is transferred 
to Customer under this Warranty.  Customer will (a) comply 
with the terms and conditions of the Synology end user 
license agreement accompanying any Software furnished by 
Synology or an authorized Synology distributor or reseller; 
and (b) not attempt to reverse engineer any Product or 
component thereof or accompanying Software or otherwise 
misappropriate, circumvent or violate any of Synology's 
intellectual property rights.   

4.2 Assignment.  Customer will not assign any of its 
rights under this Warranty directly, by operation of law or 
otherwise, without the prior written consent of Synology.  

4.3 No Additional Terms.  Except as expressly 
permitted by this Warranty, neither party will be bound by, 
and each party specifically objects to, any term, condition or 
other provision that conflicts with the provisions of this 
Warranty that is made by the other party in any purchase 
order, receipt, acceptance, confirmation, correspondence or 
otherwise, unless each party specifically agrees to such 
provision in writing.  Further, if this Warranty conflicts with 
any terms or conditions of any other agreement entered into 
by the parties with respect to the Product, this Warranty will 
prevail unless the other agreement specifically references 
the sections of this Warranty that it supersedes. 

4.4 Applicable Law.  Unless expressly prohibited by 
local law, this Warranty is governed by the laws of the State 
of Washington, U.S.A. without regard to any conflict of law 
principles to the contrary.  The 1980 U.N. Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods or any 
successor thereto does not apply.   

4.5 Dispute Resolution.  Any dispute, controversy or 
claim arising out of or relating to this Warranty, the Product 
or services provided by Synology with respect to the Product 
or the relationship between Customers residing within the 
United States and Synology will be resolved exclusively and 
finally by arbitration under the current commercial rules of 
the American Arbitration Association, except as otherwise 
provided below. The arbitration will be conducted before a 
single arbitrator, and will be limited solely to the dispute 
between Customer and Synology.  The arbitration, or any 
portion of it, will not be consolidated with any other 
arbitration and will not be conducted on a class-wide or class 
action basis. The arbitration shall be held in King County, 
Washington, U.S.A. by submission of documents, by 
telephone, online or in person as determined by the 
arbitrator at the request of the parties. The prevailing party in 
any arbitration or legal action occurring within the United 
States or otherwise shall receive all costs and reasonable 
attorneys’ fees, including any arbitration fee paid by the 
prevailing party. Any decision rendered in such arbitration 
proceedings will be final and binding on the parties, and 
judgment may be entered thereon in any court of competent 
jurisdiction. Customer understands that, in the absence of 



 

 

this provision, Customer would have had a right to litigate 
any such dispute, controversy or claim in a court, including 
the right to litigate claims on a class-wide or class-action 
basis, and Customer expressly and knowingly waives those 
rights and agrees to resolve any disputes through binding 
arbitration in accordance with the provisions of this 
Section 4.5.  For Customers not residing within the United 
States, any dispute, controversy or claim described in this 
section shall be finally resolved by arbitration conducted by 
three neutral arbitrators in accordance with the procedures 
of the R.O.C. Arbitration Law and related enforcement rules. 
The arbitration shall take place in Taipei, Taiwan, R.O.C., 
and the arbitration proceedings shall be conducted in 
English or, if both parties so agree, in Mandarin Chinese. 
The arbitration award shall be final and binding on the 
parties and may be enforced in any court having jurisdiction.  
Nothing in this Section shall be deemed to prohibit or restrict 
Synology from seeking injunctive relief or seeking such other 
rights and remedies as it may have at law or equity for any 
actual or threatened breach of any provision of this Warranty 
relating to Synology's intellectual property rights.   

4.6 Attorneys' Fees. In any arbitration, mediation, or 
other legal action or proceeding to enforce rights or 
remedies under this Warranty, the prevailing party will be 
entitled to recover, in addition to any other relief to which it 
may be entitled, costs and reasonable attorneys' fees.   

4.7 Export Restrictions.  You acknowledge that the 
Product may be subject to U.S. export restrictions.  You will 
comply with all applicable laws and regulations that apply to 
the Product, including without limitation the U.S. Export 
Administration Regulations.  

4.8 Severability.  If any provision of this Warranty is held 
by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or 
unenforceable, the remainder of this Warranty will remain in 
full force and effect. 

4.9 Entire Agreement.  This Warranty constitutes the entire 
agreement, and supersedes any and all prior agreements, 
between Synology and Customer related to the subject matter 
hereof.  No amendment, modification or waiver of any of the 
provisions of this Warranty will be valid unless set forth in a 
written instrument signed by the party to be bound thereby.  
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