Servisní příručka
Nepropásněte maximální ochranu svého nového notebooku.

ROZŠÍŘENÁ MEZINÁRODNÍ
ZÁRUKA
Déletrvající jistota –
prodloužení standartní záruky

SLUŽBA PROVEDENÍ
OPRAVY U ZÁKAZNÍKA
S ODPOVĚDÍ DO DRUHÉHO
PRACOVNÍHO DNE
Výjimečná rychlost –
pohodlná oprava hardwaru
na místě

STANDARDNÍ ZÁRUKA
Skvělá ochrana
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Další informace získáte u nejbližšího autorizovaného
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STANDARDNÍ ZÁRUKA
Skvělá ochrana
Váš nový notebook je chráněn standardní zárukou společnosti Toshiba umožňující bezstarostnou
práci bez obav ze selhání a nákladných oprav. Tato záruka zahrnuje:
• Žádné neočekávané náklady: záruka pokrývá náhradní díly i práci
• Okamžitou podporu prostřednictvím střediska podpory společnosti Toshiba nebo libovolného
autorizovaného servisního zastoupení
• Odbornou opravu u kteréhokoli autorizovaného servisního zastoupení společnosti Toshiba ve světě
(s povinností zákazníka doručit reklamovaný výrobek servisnímu středisku)

Zvolte si službu, která vám nejvíce vyhovuje!
ROZŠÍŘENÁ MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA
Déletrvající jistota – prodloužení standartní záruky
•
•
•
•

Chrání vaše investice po dobu až 5 let
Prodlužuje dobu pokrytí oprav a podporu poskytovanou kvalifikovanými odborníky
Minimalizuje náklady na hardware – náklady na náhradní díly a práci jsou pokryty zárukou
Opravy jsou prováděny vysoce kvalifikovanými odborníky

PRO KOHO JE URČENA? Ideální pro všechny domácí i profesionální
uživatele požadující nízké náklady
SE5053I-PDB
SE5054I-PDB
SE5104I-PDB
SE5105I-PDB

Ze 2 na 3 roky – pro notebooky s dvouletou zárukou
Ze 2 na 4 roky – pro notebooky s dvouletou zárukou
Ze 3 na 4 roky – pro notebooky s tříletou zárukou
Ze 3 na 5 let – pro notebooky s tříletou zárukou (pouze notebook Tecra A8)

SLUŽBA PROVEDENÍ OPRAVY U ZÁKAZNÍKA S ODPOVĚDÍ DO DRUHÉHO
PRACOVNÍHO DNE
Výjimečná rychlost – Pohodlná oprava hardwaru na místě
• Snadný rozpočet – vzdálená technická podpora pro identifikaci problémů s hardwarem,
oprava hardwaru u zákazníka doma či v kanceláři
• Veškeré servisní součásti a náklady na práci jsou pokryty zárukou
• Výjimečná rychlost – obvykle před koncem následujícího pracovního dne

PRO KOHO JE URČENA? Ideální pro uživatele velmi odkázané
na práci s notebookem
SE5401CE-P
SE5402CE-P
SE5451CE-P
SE5453CE-P

Jednoletá služba provedení opravy u zákazníka – pro notebooky s dvouletou zárukou
Dvouletá služba provedení opravy u zákazníka – pro notebooky s dvouletou zárukou
Jednoletá služba provedení opravy u zákazníka – pro notebooky s tříletou zárukou
Tříletá služba provedení opravy u zákazníka – pro notebooky s tříletou zárukou

Zdokonalená záruka (provedení opravy u zákazníka) je k dispozici pro zákazníky společnosti Toshiba používající notebook Toshiba v některé z následujících zemí:
Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Produkty zakoupené v některé z těchto zemí mají nárok na zdokonalenou záruku na provedení opravy u zákazníka
pouze v této jediné konkrétní zemi. Služba zdokonalené záruky je podporována v okruhu 100 km od velkých měst v příslušných zemích. Doba pokrytí službou
provedení opravy u zákazníka bude zahájena datem odběru vašeho hardwaru společnosti Toshiba.
TEG červen 2007, číslo produktu CZ-CE_Serviceguide_DataS_Jun07. Všechny ochranné známky jsou uznávány. Specifikace a barvy produktu podléhají změnám bez upozornění a mohou se lišit od zde
uvedených údajů. Za omyly a chybějící informace společnost Toshiba neručí.
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