
Realizacja reklamacji dysków HGST w serwisie producenta



Krok 1 - Weryfikacja pod kątem okresu gwarancji

Aby przeprowadzić prawidłowo reklamację produktu, należy sprawdzić okres gwarancji. Można tego dokonać 
poprzez stronę producenta -> 
https://www2.hgst.com/portal/site/en/support/warranty/

Po wypełnieniu wszystkich pól należy 
wcisnąć przycisk "Check Warranty" 
aby przejść do następnego etapu.

https://www2.hgst.com/portal/site/en/support/warranty/


Krok 1 - Jak znaleźć numer seryjny dysku?

W tym miejscu znajduje się 
numer seryjny dysku



Krok 2 – Wykonanie zgłoszenia reklamacyjnego

Po wprowadzeniu numeru seryjnego formularz przechodzi do 
weryfikacji pod kątem okresu gwarancji.
Jeśli zgłaszany produkt jest na gwarancji możemy przejść do 
portalu RMA
https://www2.hgst.com/warranty/index_serial.do

Natomiast jeśli zgłaszany dysk jest po gwarancji i pojawia się 
następująca informacja, należy skontaktować się poprzez podany 
formularz w celu przedstawienia dowodu zakupu w celu aktualizacji 
gwarancji.
https://support.wdc.com/support/case2.aspx?t=hgst

https://www2.hgst.com/warranty/index_serial.do
https://support.wdc.com/support/case2.aspx?t=hgst&lang=pl


W kolejnym etapie producent wymaga aby podać dane 
adresowe niezbędne podczas spedycji.

• Po wprowadzeniu danych do wymaganych pól 
pojawi się strona z warunkami odnośnie zgłoszenia 
RMA do producenta oraz formularz zgłoszeniowy.

• Należy podać dane osobowe, adres, telefon 
kontaktowy oraz e-mail na który zostaną wysłane 
informację dotyczące wysyłki oraz numer RMA.

• Po wypełnieniu danych należy zatwierdzić 
przyciskiem Create RMA. 

Krok 2 – Wykonanie zgłoszenia reklamacyjnego



Następnie system wyświetli podane przez Państwa 
informacje oraz warunki reklamacyjne dostępne również 
pod tym adresem:
http://www.hgst.com/support/hard-drive-
support/warranty-returns/warranty

Prosimy o weryfikację wprowadzonych danych, w 
przypadku niezgodności może dojść do opóźnień w 
realizacji bądź pomyłki przy spedycji.

Ponownie należy potwierdzić formularz zgłoszeniowy 
przyciskiem Create RMA

Krok 2 – Wykonanie zgłoszenia reklamacyjnego

http://www.hgst.com/support/hard-drive-support/warranty-returns/warranty


System nadaje nam numer RMA i podaje instrukcje odnośnie 
realizacji reklamacji.
Poniżej został również podany adres gdzie należy wysłać 
przesyłkę.

Przy pomyślnym wygenerowaniu numeru RMA na adres 
e-mail otrzymujemy etykietę przewozową, którą należy 
nakleić na zewnątrz paczki.

Jan
Kowalski
Prosta 5
00-000 Warszawa

Krok 2 – Wykonanie zgłoszenia reklamacyjnego 

Numer RMA

Etykieta przewozowa

Dane adresowe



• Przed wysyłką do HGST należy upewnić się że numer RMA został zatwierdzony oraz umieścić 
go w widocznym miejscu na zewnątrz paczki.

• Wszystkie wysyłki bez etykiety z numerem RMA zostaną zwrócone na koszt adresata. 

• Producent musi otrzymać zgłaszany produkt w ciągu 30 dni od zatwierdzenia zgłoszenia, jeśli 
w tym czasie reklamacja nie zostanie dostarczona zgłoszenie zostanie anulowane.

• Na czas transportu produkty muszą być zabezpieczone przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi (ESD) oraz przed uszkodzeniem mechanicznym. 

• Zgłoszenie zostanie odrzucone jeśli dostarczony produkt nie zostanie zabezpieczony zgodnie 
ze wskazówkami producenta.

Krok 3 – Przygotowanie przesyłki oraz zalecenia producenta



Reklamowany dysk musi zostać umieszczony w specjalnym woreczku antystatycznym (ESD) 
Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkować odmową i unieważnieniem 
gwarancji na ten produkt. Poniżej przykłady prawidłowego przygotowania produktu na czas 
transportu

Krok 3 – Przygotowanie przesyłki oraz zalecenia producenta



Każdy dysk musi być odpowiednio zabezpieczony przez inny materiał np. folię bąbelkowa, 
piankę zabezpieczającą, lub inny chroniący przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 
Poniżej przykłady:

Zalecany sposób przygotowania towaru

Nieprawidłowe przygotowanie przesyłki 

Krok 3 – Przygotowanie przesyłki oraz zalecenia producenta



Producent odmawia w 
przypadku poniższych 
niezgodności

Producent akceptuje 
poniższe niezgodności

Krok 4 – Uszkodzenia mechaniczne – akceptacje i odmowy producenta



Oderwana etykieta na dysku 3,5”

Zniszczenie lub brak etykiety nad PCB

Uszkodzenie lub brak plomby 

Zniszczone złącze na spodzie dysku

Złamane piny w złączu SATA

Uszkodzenie złącza SATA

Głębokie rysy spowodowane 
niewłaściwym montażem

Uszkodzenie narożnika dysku

Uszkodzenie lub brak śruby na górnej 
pokrywie dysku 

Spalony chip

Spalone komponenty

Uszkodzone komponenty

Uszkodzenia mechaniczne – odmowa producenta



• W przypadku zgłoszenia dysków twardych przez 
instytucje lub agencje państwowe należy wypełnić 
specjalny formularz. Aktualny dokument otrzymają 
Państwo po kontakcie z pomocą techniczną pod tym 
adresem [link], producent również wskaże dalszy tor 
postepowania.

• Należy w nim podać nazwę instytucji, symbol 
producenta, numer seryjny oraz dane adresowe 
zgłaszającego organu.

• Wszelkie informacje muszą być zawarte w języku 
angielskim

Symbol producenta
Numer seryjny

Realizacja reklamacji dla instytucji Państwowych z wrażliwymi danymi

https://support.wdc.com/support/case2.aspx?t=hgst&lang=pl

