
Premium Care

Gondoskodj
vállalkozásod eszközeiről

Költségkeretednek és igényeidnek 
megfelelően az ASUS többféle bővített 
szervizelési lehetőséget kínál ASUS 
termékeidhez. Ismerd meg az alábbi 
szerviztermékeket, és tudj meg többet 
az ASUS Premium Care szolgáltatásról!



Maximális támogatás, minimális fáradozás:

• Az ASUS Premium Care szolgáltatásai túlmutatnak a 
standard jótálláson, ezzel maximális védelmet nyújtanak 
minimális energiabefektetés mellett

    Az ASUS kibővített jótállásával öt évig is nyugodt lehetsz a szervizelést 
illetően. Élvezd a problémamentes javítást és cserét, melyek 
tartalmazzák az alkatrészek és a munkadíj összegét a kibővített jótállási 
időszak alatt.

• Szakértő támogatás az ASUS mérnökeitől
    Senki sem ismeri jobban laptopod a saját ASUS hardverszakértőinknél. 

Szakértelmüknek köszönhetően a legjobbat hozzák ki laptopodból, és 
segítenek, amikor támogatásra van szükséged.

• A Véletlen károsodás elleni védelem további biztonságot 
nyújt balesetek esetén

    A Véletlen károsodás elleni védelem garantálja laptopod szervizelését 
véletlen baleset esetén.

• Helyszíni alkatrészjavítás az általad kijelölt helyen az 
ASUS hivatalos szervizszakembere által 

    Minimalizáld a munka megszakadását: fektess be a helyszíni 
szervizelésbe. Küszöböld ki a laptop leadásával és átvételével járó 
problémát.

• Őrizd meg az eredeti merevlemezed, és ne kockáztasd meg 
a bizalmas adataid megosztását

    Abban a valószínűtlen esetben, ha a laptopodhoz tartozó eredeti 
merevlemezt ki kellene cserélni, továbbra is megőrizheted a hibás 
merevlemezed.

Mire vonatkozik az ASUS Premium Care?

Az ASUS Premium Care az eredeti ASUS hardverekre - kivéve a nem ASUS 
által telepített vagy cserélt hardverek,- szoftverekre, külső eszközökre, 
kiegészítőkre, perifériaeszközökre és a csomagban lévő fogyóeszközökre 
(ide értve, de nem kizárólag a hordtáskákat, terméktámogatási lemezeket, 
kábeleket és vezetékeket, illetve egereket) vonatkozik.

Az ASUS nem vállal felelősséget az olyan adatok és programok 
helyreállításáért vagy újratelepítéséért, amelyeket nem az ASUS telepített a 
gyártási folyamat során.

A termék akkumulátora fogyóeszköznek minősül, arra az ASUS termékhez 
kapott, korlátozott, standard jótállás vonatkozhat. Az ASUS Premium Care 
nem tartalmazza az akkumulátorra vonatkozó jótállás bővítését, ha az a 
tanúsítványon vagy a vásárlási dokumentumban nincs másként feltüntetve.

Több opció egyéni igényeidhez igazodva

Az ASUS Üzleti Szervizcsomag a kibővített megoldások választékát kínálja, 
amelyek többet kínálnak, mint egy standard jótállás, ezzel megfelelve az 
üzleti szempontból kritikus IT környezetek igényeinek. Ezek a kibővített 
jótállások a hardverekre vonatkozó jótállással és az igényeidnek leginkább 
megfelelő, egyedi szervizelési megoldásokkal támogatják vállalkozásod.

Az ASUS Premium Care előnyei

• Minimalizáld az állásidőt az ASUS által kínált 
termékportfólió és készségek kihasználásával

• Csökkentsd a költségeket az egyéni 
szervizcsomagokkal, amelyek minden 
terméktámogatási igényed teljesítik

• Kezeld az eszközöket a hatékonyság és a mobilitás 
feláldozása nélkül



Készen áll az üzletre, készen áll rád:

A Standard jótállás kibővítése 
Amikor ki kell cserélni laptopod valamely alkatrészét, 
számos tényezőt �gyelembe kell venni, például az árat, a 
kompatibilitást vagy a kapacitást. A Jótállás bővítése 
szolgáltatáscsomag megszabadít ezektől a gondoktól, 
mivel az ASUS termékek standard jótállásának lejárta 
után is biztosítja a kiterjesztett jótállási szolgáltatásokat.

•   Az aktiválás teljesítésével a termékre vonatkozó jótállási időszakot 
automatikusan meghosszabbítod a standard jótállás lejárati dátumától kezdve

•   A jótállási időszak módosítása kivételével a termék standard jótállásában 
lévő feltételek egyike sem fog változni 

•   A jelen szervizcsomag nem vonatkozik a szoftverekre, a 
perifériaeszközökre, az ingyenes kiegészítőkre, pl. egér vagy táska, illetve 
a felhasználó által előidézett károkra.

•   A jelen szervizcsomag nemzetközi/helyi támogatást tartalmaz (a 
megvásárolt kibővített szervizcsomagtól függően). A szolgáltatást a helyi 
előírások és a szervizelési irányelvek szerint végzik. További információért, 
kérjük, hivatkozz a jótállási jegyen lévő Jótállás és Támogatás részre.

Helyi véletlen károsodás elleni védelem 
Történhetnek balesetek. Az ASUS Véletlen károsodás 
elleni védelem (ADP) segít csökkenteni a javítási- és 
csereköltségeket, amelyek a készülékek normál 
használata során történő balesetek miatt szükségesek.

•   A jelen szervizcsomag a következő típusú, a normál használatból eredő, 
véletlen károsodások esetén biztosít jótállást: leejtés, leesés vagy egyéb 
ütközés, folyadékkár, elektromos túlfeszültség, vagy véletlen törés.

•   Korlátlan számú főalkatrész igényelhető minden évben a jelen 
szervizcsomag aktiválási időpontjától kezdve. A főalkatrész(ek) további 
javítási igénye esetén a munkadíjat, szállítási díjat és a pótalkatrészek 
költségét a felhasználó köteles viselni.

•   A fenti főalkatrészek tartalmazzák a kijelzőt (LCD), a DVD/CD ROM 
meghajtót, az alaplapot, a processzort, a merevlemez-meghajtót és a 
memóriaegységet.

•   A jelen szervizcsomag keretén belül elvégzett javítási szolgáltatások 
teljes összesített költsége nem haladhatja meg a termék vételárát, 
amelyet a felhasználó �zetett.

•   Az ASUS Szervizközpont által javított vagy cserélt összes alkatrészre 
három hónap jótállás, illetve a jótállási időszakból fennmaradó 
időtartam vonatkozik, amelyik alkalmazható.

•   A jelen szervizcsomag keretén belüli igénybejelentéshez részletesen le 
kell írnod, hogy hol és mikor történt a baleset, illetve részletezned kell a 
balesetet. Amennyiben nem adod meg ezeket az információkat, illetve 
a kért dokumentumokat, elutasítjuk igénybejelentésed.

A HDD megőrzése
A Tartsd meg a meghajtód szolgáltatással 
megőrizheted a hibás tárolóegységedet, amelyet a 
HDD Megőrzési Jótállás keretében cserélünk ki. Ezzel 
biztonságban tudhatod bizalmas, érzékeny adataidat, 
és azok a te tulajdonodban maradnak. Ez a szolgáltatás 
a termékedben lévő eredeti meghajtóra és a további 
csereként beszerelt tárolóegységekre vonatkozik.

•   Ez a szolgáltatás korlátlan számú merevlemezes meghajtóra („HDD”) 
vonatkozik, és támogatja az ASUS termékbe eredetileg beépített 
HDD-t, illetve az ASUS hivatalos szervizszakembere általi csere HDD-t a 
jelen szolgáltatás feltételeinek megfelelően.

•   Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hibás HDD megőrzését, valamint az 
ASUS hivatalos szervizszakembere általi csere HDD beszerelését (az Ön 
által meghatározott helyszínen), amennyiben az ASUS hivatalos 
szervizszakembere megerősíti a HDD meghibásodását. A megőrzött 
HDD-re további terméktámogatás nem vonatkozik.

    A felhasználó felelősségei:
•   A helyszíni szolgáltatás kérésekor köteles vagy közölni, hogy 

szeretnéd-e igénybe venni a jelen HDD Megőrzési szolgáltatást.
•   A te felelősséged a hibás HDD „�zikai felügyelete”, és neked kell biztosítani, 

hogy a hibás HDD-n lévő személyes, bizalmas vagy védett adatok 
megsemmisítése megtörténjen, vagy azokat biztonságba helyezzék.

•   A te felelősséged a helyileg érvényben lévő törvényeknek és 
rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítani a hibás HDD-t.

•   Neked vagy egy felhatalmazott képviselődnek alá kell írnia a HDD 
Megőrzési dokumentumot, amelyet az ASUS biztosít a HDD 
megőrzésének elismerése érdekében.



Helyi helyszíni szervizelés 
A Helyszíni szervizelésnél az ASUS hivatalos 
szervizszakembere helyszíni alkatrészjavítást végez az 
általad kiválasztott helyszínen, ha a termékkel 
kapcsolatos probléma nem oldható meg telefonon vagy 
online terméktámogatáson keresztül.

•   Ez a szervizcsomag Helyi helyszíni támogatást biztosít termékedhez.
•   A helyszíni szervizelés előtt az ASUS hivatalos szervizszakembere 

kérheti, hogy vegyél részt a termék hibaelhárításában. További 
részletes információért, kérjük, hivatkozz a termékedhez kapott jótállási 
jegyen lévő „Kapcsolatba lépés az ASUS Ügyfélszolgálattal” részre, vagy 
látogass el a http://www.asus.com/hu/support/ oldalra.

•   Ha a probléma nem hárítható el távolról, megszervezzük terméked 
helyszíni műszaki támogatását az ASUS hivatalos 
szervizszakemberével, akit általában a következő munkanap végéig 
elküldünk az általad meghatározott helyszínre; a reakcióidő függ a 
földrajzi elhelyezkedéstől, illetve a tartalék-alkatrészek és helyi 
szolgáltatások elérhetőségétől.

•   Az ASUS hivatalos szervizszakembere számára biztosítanod kell a 
létesítményedhez és az ASUS termékeidhez való hozzáférést, illetve 
biztosítanod kell számára az elektromos áram és az internetkapcsolat 
elérhetőségét, az ASUS illesztőprogram CD/DVD lemezt (ha a termékhez 
tartozott ilyen), illetve elegendő méretű és biztonságos munkaterületet.

•   Ha a termék a jelen szervizcsomag időtartama alatt, a normál és 
megfelelő használat során tönkremegy, az ASUS megjavítja vagy kicseréli 
a termék hibás részeit, vagy magát a terméket, és új vagy felújított 
alkatrészt vagy terméket biztosít, amely funkcionális szempontból 
megegyezik az eredetileg kapottal, vagy annál jobb minőségű.

•   Ha a hibás részek cseréje a jelen szolgáltatás keretében történik, azzal 
hozzájárulsz a kicserélt, hibás alkatrészek tulajdonjogának az ASUS-ra 
történő átruházásához.

•   Abban az esetben, ha az ASUS hivatalos szervizszakembere úgy 
tapasztalja, hogy a termék kívül esik a jótállás hatályán (pl. a 
felhasználó által előidézett károk, stb., esetén, amelyek a jótállási jegy 
„Kivételek a korlátozott Jótállási Szolgáltatás alól” részében vannak 
feltüntetve), a szervizszakember egy munkalistát fog összeállítani 
számodra, és a szervizelési munkát csak �zetés ellenében végzi el. Ha 
úgy döntesz, hogy nem kéred a javítást, kiszámlázzuk neked azokat a 
költségeket, amelyek az ASUS-nál felléptek (ide értve, de nem kizárólag 
a szakember helyszínre küldését, a tesztelést/hibakeresést, stb.).

Akkumulátor szervizcsomag
Az ASUS Akkumulátor szervizcsomag (BSP) a standard 
akkumulátor jótállási időtartamának kibővítése. E jótállási 
csomag keretében csereakkumulátort biztosítunk 
számodra, ha laptopod akkumulátora meghibásodik.

További információért látogass el oldalunkra:
http://www.asus.com/hu/support/FAQ/1041573

•   Ez a szervizcsomag a standard akkumulátor jótállásra vonatkozó 
időtartam kibővítése.

•   A standard akkumulátor jótállási időtartam meghosszabbítása során 
évente egy akkumulátorcserére vagy jogosult, ha az akkumulátorod 
meghibásodik.

•   Az akkumulátor jótállási időtartam módosítása kivételével az összes 
feltétel megegyezik a standard akkumulátor jótállással. A standard 
akkumulátor jótállás feltételeiért, kérjük, hivatkozz a termékhez 
mellékelt jótállási jegyre.

•   A jelen szervizcsomag csak az ASUS termékhez tartozó, eredeti 
akkumulátorra vonatkozik.

•   A csereakkumulátorra a jelen szervizcsomagból fennmaradó jótállási 
időtartam, vagy három hónapnál nem rövidebb jótállási időtartam 
vonatkozik.

•   A jelen szervizcsomag csak a gyártási hibákra vonatkozik, és nem 
vonatkozik a használatból eredő, várható kapacitáscsökkenésre.


