PLAYSTATION®5 WARRANTY
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Thank you for buying this Product. We hope you enjoy using it.
The term “Product” means (i) Your PlayStation® console, (ii) any official PlayStation® peripherals supplied
in the box with your PlayStation® console, and (iii) any official PlayStation® peripherals sold separately
which contain a warranty statement in the instruction manual that comes in the peripheral package.
Please note: the system software pre-installed in the product or subsequently provided via updates or
upgrade releases is licensed to you, not sold, and is for use only as part of the Product. The terms of
such system software licence are at playstation.com/legal.
This Guarantee is given to you, the first user of the Product by Sony Interactive Entertainment Europe
Limited (“SIEE”) of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. It is personal to you
and cannot be used by anyone else. This Guarantee is in addition to your statutory consumer rights
(under applicable law) and does not affect them in any way.
Our Guarantee to you: SIEE guarantees that this Product is free from defects in materials and
workmanship that result in Product failure during normal usage in accordance with the terms set
out below and will, for a period of 1 (one) year from the date of original purchase (the “Guarantee
Period”), repair or, at SIEE’s option, replace any component part of this Product, free of charge, where it
is faulty due to defective materials or workmanship. Replacement will be with a new or, at SIEE’s option,
refurbished component or console, which is guaranteed for the longer of 3 (three) months and the
remainder of the original Guarantee Period. This Guarantee does not cover your data; any software or
PlayStation® games whether or not packaged or included with the Product; any PlayStation® peripherals
that are not manufactured by or for SIEE; or any PlayStation® accessories.

IMPORTANT
1.

If you need to claim under this Guarantee, please use your local Customer Service helpline or email
address shown in this leaflet for return instructions.

2.

Where SIEE has made this Product available for sale in UAE, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Jordan, Egypt,
Tunisia, Algeria, Kenya, Lebanon, Nigeria, Morocco, Kingdom of Saudi Arabia & South Africa this Guarantee
is valid in all those countries provided the original sales receipt or invoice or other proof of purchase
indicating the date of purchase and retailer’s name, which has not been altered or defaced since the date
of original purchase, is presented together with the Product within the Guarantee period.

3.

SIEE reserves the right to reject a claim under this Guarantee where:

a.

any Guarantee seal and the serial number on the Product has been damaged, altered, defaced, or removed; and

b.

there is evidence that any attempt (successful or otherwise) has been made to open or remove the
casing of the product.

4.

Under this Guarantee, SIEE may elect at its option to repair or replace the Product or a component of
the Product within 21 days of receiving the defective Product from you. All replaced products and / or
components shall become the property of SIEE.

5.

Repair or replacement may involve installation of the latest software or firmware updates for the Product.

6.

Products with Removable Hard Disk Drive (*HDD*)

a.

Products with a removable HDD must be returned with the original HDD when arranging for warranty
service under this Guarantee.

b.

Repair or replacement of the Product will involve reformatting that HDD.

c.

You understand and agree that reformatting of the HDD will result in loss of your stored data, files and
software. To avoid loss of any software, data or files which you wish to retain, before submitting the
Product with the HDD for guarantee service you should, where possible, back these up and remove them
from the HDD. Signing out of PlayStationTM Network on your PlayStation® console will help protect any
information you consider confidential.

7.

Products with a Solid State Drive ("SSD")

a.

Repair or replacement of the Product will involve reformatting that SSD.

b.

You understand and agree that reformatting of the SDD will result in loss of your stored data, files and
software. To avoid loss of any software, data or files which you wish to retain, before submitting the
product for guarantee service you should, where possible, back these up and remove them from the SSD.
Signing out of “PlayStation” Network on your PlayStation® console will help protect any information you
consider confidential.

c.

Products that have been fitted with additional SSD will need to be returned without the additional SSD
when arranging for warranty service under this Guarantee.

8.

To avoid damage to or loss or erasure of other removable data storage media, peripherals, accessories or
non-original components, you must remove them before submitting the Product for Guarantee service.

9.

This Guarantee does not cover stored data, files or software. SIEE is not liable to you for any loss or
corruption of your data, files or software in connection with your exercise of this Guarantee.

10.

You should back up your HDD regularly to prevent loss or alteration of data, files or software although
some content cannot be backed up and must be reinstalled by the user.

11.

You may not claim under this Guarantee when the Product is damaged as a result of:

a.

commercial use, accident, negligence, abuse, or misuse (including, without lamination, failure to use this

Product for its normal purpose and/or in accordance with instructions on proper use and maintenance,
or installation or use in a manner inconsistent with applicable local technical or safety standards);
b.

use in conjunction with any unauthorised peripheral or component (including, without lamination, game
enhancement devices, HDDs, adaptors and power supply devices);

c.

any adaptation or adjustment to, or alteration of, the Product carried out other than in accordance with
instructions on proper use and maintenance of the product;

d.

maintenance or repair or attempted maintenance or repair carried out other than by a SIEE-authorised
service facility;

e.

use of unauthorised software, virus infection, fire, flood or other natural calamity; or

f.

operation or treatment of the Product inconsistent with normal personal or domestic use or operation
outside the Product specifications.

12.

You may not claim under this Guarantee where you are in material breach of your system software
license (see playstation.com/legal).

13.

To the extent permitted by applicable law, this Guarantee will be your sole and exclusive remedy in
relation to defects in this Product and all other guarantees, warranties, terms and conditions, express or
implied by statue or otherwise, in respect of this Product are excluded and neither SIEE nor any other
Sony entity or its or their suppliers or authorised service facilities, will be liable for any special, incidental,
indirect or consequential loss or damage including loss of data, howsoever arising.

14.

SIEE does not warrant or guarantee any third party products and services which may be offered in
connection with the Product.

If this Product needs any repair which is not covered by this Guarantee, please call your local Customer
Service helpline for advice. If your home country is not one of those listed, please contact your retailer.

Model No.:
Serial No.:
Valid Upto:
Retailer:

رقم الطراز:
الرقم التسلسلي:
صالح حتى:
بائع التجزئة:

ب) االســتخدام مــع أي جهــاز ملحــق أو مكــون غيــر مصــرح بــه (بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،أجهــزة تحســين
األلعــاب ومحــركات األقــراص الثابتــة والمحــوالت وأجهــزة تزويــد الطاقــة).

ج)
د)

ه)

و)

ً
وفقا لتعليمات االستخدام السليم للمنتج وصيانته.
إجراء أي تعديل أو تغيير للمنتج بخالف ما يتم إجراؤه

إجــراء الصيانــة أو اإلصــاح أو محاولــة الصيانــة أو اإلصــاح التــي تتــم إجراؤهــا بعيــد عــن موظفــي مرفــق الخدمــات المعتمديــن
مــن شــركة .SIEE

استخدام برامج غير مصرح بها أو اإلصابة بالفيروسات أو الحرائق أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية.

عدم توافق تشغيل المنتج أو معالجته مع االستخدام العادي الشخصي أو المنزلي أو التشغيل خارج مواصفات المنتج.

 .12ال يجــوز لــك المطالبــة بموجــب هــذا الضمــان فــي حــال ارتكابــك انتهــاكً ا ماديً ــا لترخيــص برنامــج النظــام الخــاص بــك (يُ رجــى
مراجعــة .)playstation.com/legal
 .13إلــى الحــد الــذي يســمح بــه القانــون المعمــول بــه ،ســيكون هــذا الضمــان هــو الحــل الوحيــد والحصــري بالنســبة لــك فيمــا
يتعلــق بالعيــوب الموجــودة فــي هــذا المنتج،ويتــم اســتبعاد جميــع الضمانــات والكفــاالت والشــروط واألحــكام األخــرى،
ســواء كانــت صريحــة أو ضمنيــة بموجــب القانــون أو غيــر ذلــك ،فيمــا يتعلــق بهــذا المنتــج .ولــن تتحمــل شــركة  SIEEأو أي
كيــان آخــر مــن كيانــات ســوني أو مورديهــا أو مرافــق الخدمــة المصــرح بهــا المســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر خــاص أو عرضــي
أو غيــر مباشــر أو تبعــي ،بمــا فــي ذلــك ،فقــدان البيانــات ،مهمــا كان الســبب.
 .14ال تضمن شركة  SIEEأي منتجات وخدمات خاصة بطرف خارجي قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالمنتج.

إذا احتــاج هــذا المنتــج إلــى أي إصــاح ال يغطيــه هــذا الضمــان ،فيُ رجــى االتصــال بخــط المســاعدة المحلــي لخدمــة العمــاء للحصــول
علــى المشــورة .وفــي حــال لــم تكــن بلــدك مــن بيــن تلــك البلــدان المدرجــة ،فيُ رجــى االتصــال ببائــع التجزئــة الخــاص بــك.

.7
أ)

الخاصــة بــك فــي حمايــة أي معلومــات تعتبرهــا ســرية.

المنتجات ذات محرك أقراص الحالة الصلبة (".)"SSD

سيتضمن إصالح أو استبدال المنتج إعادة تهيئة محرك أقراص الحالة الصلبة (.)SSD

ب) أنــت تــدرك وتوافــق علــى أن إعــادة تهيئــة محــرك أقــراص الحالــة الصلبــة ( )SSDســيؤدي إلــى فقــدان البيانــات والملفــات
والبرامــج المخزنــة لديــك .ولتجنــب فقــدان أي برامــج أو بيانــات أو ملفــات ترغــب فــي االحتفــاظ بهــا ،قبــل إرســال المنتــج
للحصــول علــى خدمــة الضمــان ،ويجــب عليــك ،حيثمــا أمكــن ذلــك ،نســخها احتياطيً ــا وإزالتهــا مــن محــرك أقــراص الحالــة
الصلبــة ( .(SSDكمــا سيســاعد عمليــة تســجيل الخــروج مــن شــبكة ™PlayStationعلــى وحــدة تحكــم ®PlayStation
الخاصــة بــك فــي حمايــة أي معلومــات تعتبرهــا ســرية.
ج)

يجــب إعــادة المنتجــات التــي تــم تركيــب  SSDإضافــي فيهــا مــن دون  SSDاإلضافــي عنــد الترتيــب لخدمــة الضمــان بموجــب
هــذا الضمــان.

.9

ال يغطــي هــذا الضمــان البيانــات أو الملفــات أو البرامــج المخزنــة.وال تتحمــل شــركة  SIEEالمســؤولية تجاهــك عــن حــدوث
أي خســارة أو تلــف لبياناتــك أو ملفاتــك أو برامجــك فيمــا يتعلــق بممارســتك لهــذا الضمــان.

.8

ولتجنــب تلــف أو فقــدان أو محــو وســائط تخزيــن البيانــات األخــرى القابلــة لإلزالــة أو األجهــزة الملحقــة أو اللــوازم أو المكونــات
غيــر األصليــة ،يجــب عليــك إزالتهــا قبــل إرســال المنتــج للحصــول علــى خدمــة الضمــان.

 .10يجــب عليــك إجــراء نســخ احتياطــي لمحــرك األقــراص الثابتــة بانتظــام لمنــع فقــدان البيانــات أو الملفــات أو البرامــج أو تغييرهــا،
علــى الرغــم مــن أنــه ال يمكــن نســخ بعــض المحتويــات احتياطيً ــا ويجــب إعــادة تثبيتهــا مــن قبــل المســتخدم.
 .11ال يجوز لك المطالبة بموجب هذا الضمان عند تلف المنتج نتيجة لما يلي:

أ)

االســتخدام التجــاري أو الحــوادث أو اإلهمــال أو إســاءة االســتخدام أو االســتخدام الخاطــئ (بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل
ً
وفقــا لتعليمــات االســتخدام الســليم والصيانــة أو
المثــال ال الحصــر ،عــدم اســتخدام هــذا المنتــج للغــرض المصمــم لــه و/أو
التثبيــت أو االســتخدام بطريقــة تتعــارض مــع المعاييــر الفنيــة أو معاييــر الســامة المحليــة المعمــول بهــا).

هام
.1

.2

.3
أ)

إذا كنــت بحاجــة إلــى المطالبــة بموجــب هــذا الضمــان ،فيُ رجــى اســتخدام خــط المســاعدة المحلــي لخدمــة العمــاء أو عنــوان
البريــد اإللكترونــي الموضــح فــي هــذه النشــرة للحصــول علــى تعليمــات اإلرجــاع.

وعمــان وقطــر واالردن
وبمــا أن شــركة  SIEEوفــرت هــذا المنتــج للبيــع فــي االمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت والبحريــن ُ
ومصــر وتونــس والجزائــر وكينيــا ولبنــان ونيجيريــا والمغــرب والســعودية وجنــوب افريقيــا .فــإن هــذا الضمــان ســاري المفعــول
داخــل جميــع تلــك البلــدان شــريطة تقديــم إيصــال البيــع األصلــي أو الفاتــورة أو أي دليــل آخــر يثبــت عمليــة الشــراء ويوضــح تاريــخ
الشــراء واســم بائــع التجزئــة والــذي لــم يتــم تغييــره أو تشــويهه منــذ تاريــخ الشــراء األصلــي مــع المنتــج خــال فتــرة الضمــان.

تحتفظ شركة  SIEEبالحق في رفض المطالبة بموجب هذا الضمان في حال:

تعرض أي ختم ضمان والرقم التسلسلي على المنتج للتلف أو التغيير أو التشويه أو اإلزالة.

ب) إذا ُوجد دليل على إجراء أي محاولة (ناجحة أو غير ناجحة) لفتح غالف المنتج أو إزالته.

.4

يومــا
وبموجــب هــذا الضمــان ،قــد تختــار شــركة  ،SIEEحســب تقديرهــا ،إصــاح أو اســتبدال المنتــج أو أحــد مكوناتــه خــال ً 21
مــن اســتالم المنتــج المعيــب المرتجــع مــن طرفــك .وتصبــح جميــع المنتجــات و/أو المكونــات المســتبدلة ملــكً ا لشــركة .SIEE

.5

قد يشمل اإلصالح أو االستبدال تثبيت آخر تحديثات للبرامج أو البرامج الثابتة للمنتج.

أ)

يجــب إعــادة المنتجــات ذات محــرك األقــراص الثابتــة القابــل لإلزالــة مــع محــرك األقــراص الثابتــة األصلــي عنــــد الترتيــب لخدمــة
الضمــان بموجــب هــذا الضمــان.

.6

المنتجات ذات محرك األقراص الثابتة القابل لإلزالة (”.)"HDD

ب) سيتضمن إصالح أو استبدال المنتج إعادة تهيئة محرك األقراص الثابتة.

ج)

أنــت تــدرك وتوافــق علــى أن إعــادة تهيئــة محــرك األقــراص الثابتــة ســيؤدي إلــى فقــدان البيانــات والملفــات والبرامــج
المخزنــة لديــك .ولتجنــب فقــدان أي برامــج أو بيانــات أو ملفــات ترغــب فــي االحتفــاظ بهــا ،قبــل إرســال المنتــج مــع محــرك
األقــراص الثابتــة للحصــول علــى خدمــة الضمــان ،ويجــب عليــك ،حيثمــا أمكــن ذلــك ،نســخها احتياطيً ــا وإزالتهــا مــن محــرك
األقــراص الثابتــة .كمــا ستســاعد عمليــة تســجيل الخــروج مــن شــبكة ™ PlayStationعلــى وحــدة تحكــم ®PlayStation

شكرً ا لشرائك هذا المنتج ،ونأمل أن تستمتع باستخدامه.

يعنــي مصطلــح "المنتــج" ( )1وحــدة تحكــم ® PlayStationالخاصــة بــك )2( ،أي أجهــزة ملحقــة مقــررة مــن ® PlayStationيتــم
توفيرهــا فــي العلبــة مــع وحــــدة تحكــم ® PlayStationالخاصــة بــك )3( .أي أجهــزة ملحقــة مقــررة مــن ® PlayStationتُ بــاع علــى
نحــو منفصــل وتحتــوي علــى بيــان ضمــان فــي دليــل التعليمــات الــذي يأتــي فــي مجموعــة الملحقــات.

ً
يُ رجــى المالحظــة :يُ عــد برنامــج النظــام المثبــت مسـ ً
الحقــا عبــر التحديثــات أو إصــدارات الترقيــة
ـبقا فــي المنتــج أو الــذي يتــم توفيــره
مرخــص لــك ،وال يُ بــاع؛ وهــو لالســتخدام فقــط بمثابــة جــزء مــن المنتــج .وتتوفــر شــروط ترخيــص برنامــج النظــام هــذا علــى الموقــع
التالي.playstation.com/legal :
يُ قــدم هــذا الضمــان لــك ،بصفتــك مســتخدم للمنتــج مــن قبــل شــركة ســوني إنتراكتيــف إنترتينمنــت يــوروب ليمتــد (" ،)"SIEEالتــي
يقــع مقرهــا فــي  10شــارع جريــت مارلبــورو ،لنــدن ,W1F 7LP ،المملكــة المتحــدة .ويُ عــد هــذا المنتــج مرســل لشــخصك وال يمكــن
ألي شــخص آخــر اســتخدامه .ويُ ضــاف هــذا الضمــان إلــى حقــوق المســتهلك القانونيــة الخاصــة بــك (بموجــب القانــون المعمــول بــه)
وال يؤثــر عليهــا بــأي شــكل مــن األشــكال.
يتمثــل ضماننــا لــك فــي اآلتــي :تضمــن شــركة  SIEEخلــو هــذا المنتــج مــن عيــوب المــواد والتصنيــع التــي تــؤدي إلــى حــدوث عطــل
ً
وفقــا للشــروط الموضحــة أدنــاه وســتلتزم الشــركة ،لمــدة عــام واحــد مــن تاريــخ الشــراء
فــي المنتــج أثنــاء االســتخدام العــادي
ً
وفقــا الختيــار شــركة  ،SIEEوإذا كان
األصلــي ("فتــرة الضمــان") بإصــاح أو اســتبدال أي جــزء مــن مكونــات هــذا المنتــج مجانً ــا،
ً
وفقــا
المنتــج معيبً ــا بســبب عيــوب فــي المــواد أو التصنيــع .وســيكون االســتبدال بمكــون أو وحــدة تحكــم جديــدة أو مجــددة،
الختيــار شــركة  ،SIEEوبضمــان لمــدة أطــول مــن ثالثــة أشــهر إضافــة إلــى الفتــرة المتبقيــة مــن فتــرة الضمــان األصليــة .وال يغطــي
هــذا الضمــان بياناتــك؛ أي برنامــج أو ألعــاب ® PlayStationســواء أكانــت مغلفــة أو مشــمولة بالمنتــج أم ال؛ وأي أجهــزة ملحقــة
® PlayStationلــم تُ صنــع مــن قبــل أو لصالــح شــركة SIEE؛ أو أي ملحقــات أخــرى للمنتــج ®.PlayStation

EGYPT
IBS 19627
KENYA
Anisuma Traders Ltd.
Nairobi 0707073111, 0736073111
Panna Music Center Ltd.,
Eldoret 0532032283, 0532061186
Powerlite Electricals Ltd.,
Kisumu 0572024120, 0572024989

KUWAIT
X-cite General Trading Co. S.P.C.
1881111
GamesStore
22625005
LEBANON
Magnet SAL
01-512002
Midware Data Systems SAL
961595698

CUSTOMER SUPPORT CONTACTS:
SOUTH AFRICA
PARTSERVE
010 500 2467
TUNISIA
Media Diffusion
31300550
UNITED ARAB EMIRATES
Jumbo Electronics Co Ltd.
600532395

MOROCCO
Diphoson
522311766, 522308551
NIGERIA
M.A.C.E. Industries Nigeria Ltd.
08057755888
OMAN
Jumbo Electronics Co. Ltd. (LLC)
24291754
QATAR
51 East
44257844
SAUDI ARABIA
Modern Electronics Co. Ltd
92000-7669

BAHRAIN
support@bh.playstation.com
65009205
EGYPT
support@eg.playstation.com
JORDAN
support@jo.playstation.com
KUWAIT
support@kw.playstation.com
22069109
LEBANON
support@lb.playstation.com
MOROCCO
support@ma.playstation.com
OMAN
support@om.playstation.com
QATAR
support@qa.playstation.com
00800100852
SAUDI ARABIA
support@sa.playstation.com
8008500828
SOUTH AFRICA
support@za.playstation.com
010 500 2467
TUNISIA
support@tn.playstation.com
UNITED ARAB EMIRATES
support@ae.playstation.com
800035703946

If your country is not listed above, contact your Retailer or email support@mea.playstation.com or visit website PlayStation.com
If you haven't found the information you're looking for, please complete the contact form
https://www.playstation.com/en-ae/get-help/contact-form
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