
Premium Care

Bővítsd a standard jótállást
az ASUS Premium Care
szolgáltatással

Bővítsd ki a standard jótállást az ASUS Premium 
Care szolgáltatással, és biztosítsd ASUS termékeid a 
további kiegészítő védelemmel! Az ASUS Premium 
Care különböző szintű jótállási szolgáltatásai 
illeszkednek igényeidhez, így egyénileg 
összeállított csomagoddal teljeskörűen védheted 
ASUS termékeidet. Az ASUS Premium Care előnyei:

• Problémamentes javítás vagy csere, amely az 
alkatrészekre és a munkavégzésre is vonatkozik, a 
bővített jótállási időszak alatt

• Kiegészítő védelem a főbb alkatrészek véletlen 
károsodása esetén

• Nemzetközi vagy helyi javítás és támogatás (a 
megvásárolt szervizcsomagtól függően)

Jótállás bővítése
   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, az 
akkumulátorra, a perifériaeszközökre, az ingyenes kiegészítőkre, pl. 
egér vagy táska, illetve a felhasználó által előidézett károkra.

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



Hogyan vásárolható meg az ASUS Premium Care?

•  A MyASUS alkalmazásban: Nyisd meg a Windows Start 
menüt, és kattints a MyASUS ikonra. Megnyitás után 
kattints a Termékeim és a Jótállás csomag opciókra.

• A hivatalos weboldalon: Lépj a http://www.asus.com/ 
oldalra és kattints a Jótállás kibővítése részre. 

•  Az ASUS Service Shopban: Lépj a 
http://serviceshop.asus.com/ oldalra, és add meg a 
termék sorozatszámát, így megtekintheted a számodra 
elérhető ASUS Premium Care csomagot.

•  Részletes információkért lépj kapcsolatba az ASUS 
hivatalos viszonteladójával.

*  Kérjük, vedd �gyelembe, hogy az ASUS Premium Care elérhetősége 
országonként eltérhet.

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

•   A jelen szervizcsomag (LADP) 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 (LADP) 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 (LADP) 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 (LAPD) 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.

Megjegyzés:
1. A szervizelés és a jótállás tartalma az adott területtől 

vagy országtól függ. Kérjük, lépj kapcsolatba a helyi 

viszonteladóval vagy partnerképviselettel az elérhető 

opciókkal kapcsolatban.

2. Kérjük, látogass el az ASUS terméktámogatási oldalára a 

http://www.asus.com/hu/support oldalon az ASUS aktuális 

és teljes jótállási információiért.

3. Habár a közzététel időpontjában igyekszünk a lehető 

legpontosabb és legátfogóbb információkat rendelkezésre 

bocsátani, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli 

változtatásokra.

Jogosult termékek köre
(*Kérjük, vedd �gyelembe, hogy a Premium Care terméksorozatok
elérhetősége országonként eltérhet)

• Notebookok

• Kereskedelmi notebookok

• Gamer notebookok

• Univerzális PC-k

• Kereskedelmi asztali gépek

• Fogyasztói asztali gépek

• Mini PC, Vivo PC

• Kiszolgálók

• Gra�kus kártyák


