Njut av trygghet efter det att standardgarantin löper ut
ASUS Garantiförlängning täcker funktionsfel eller fel som uppstår under garantiperioden och
under normal användning, och dessutom felaktigheter i material eller tillverkning. Ni slipper på
detta viset eventuella reparationskostnader och förlorar inte värdefull tid när standardgarantin har
löpt ut. Det säkerställer även att er ASUS-produkt fortsätter att operera på bästa möjliga sätt.
Enkel att köpa och enkel att använda
Vi skickar ett paket med aktiveringskod och lösenord till er e-postadress efter genomfört köp av
ASUS Garantiförlängning. Du kan aktivera ASUS Garantiförlängning direkt via ASUS
medlemswebbplats!
Köpevillkor
- Tillämpligt för ASUS-produkt med en standardgaranti på 2 år
- Måste köpas inom 12 månader från det att ni köpte ASUS-produkten
- Denna service kan endast köpas i det land där ni köpt er maskin och från en auktoriserad
ASUS-handlare (t.ex. märkesbutik eller återförsäljare)
Krav för garantiförlängning
- Måste registreras och aktiveras online efter det att aktiveringskoden och lösenordet har
mottagits.
- Täcker inte programvara, batteri, tillbehör (mus, väskor, adapter, etc.) och skada orsakad av
kund.
- Lokal garantiservice finns endast tillgänglig i landet som ASUS-produkten köptes. Servicenivån
följer den serviceprincip som definieras i standardgarantin.
Aktivering av garantiförlängning
Steg 1: Bli ASUS-medlem. Gå till ASUS webbplats och registrera er för att bli ASUS-medlem.
Fortsätt till steg 2 om ni redan är ASUS-medlem.
Steg 2: Registrera din produkt. Logga in på ASUS medlemswebbplats och klicka på
"Produktregistrering" på vänstra menyn. Fyll i formuläret med relevanta detaljer om er ASUSprodukt. Fortsätt till steg 3 om ni redan har registrerat produkten.
Steg 3: Aktivera er serviceprodukt. Klicka på "Aktivering av servicepaket" på vänstra menyn och
följ dessa instruktioner: Välj den registrerade produkt som den utökade serviceprodukten gäller
för och ange kontraktkod och lösenord. Klicka på Skicka för av slutföra processen.
Begränsning av utökad garanti
Förlängd garanti täcker endast funktionsfel eller fel som uppstår under garantiperioden och vid
normal användning, och dessutom material- och tillverkningsfel. Den utökade garantiservicen
gäller inte om:
1. Produkten har manipulerats, reparerats eller modifierats av icke-auktoriserad personal.
2. Produktens serienummer, komponenter eller tillbehör har ändrats, avbrutits eller tagit bort.

3. Garantisigillet är brutet, blekt eller ändrat.
4. Skada orsakad av externt elektriskt fel, olycka, naturkatastrof, avsiktlig eller oavsiktlig felaktig
användning, missbruk, försummelse eller otillbörligt underhåll eller onormal användning.
5. Där finns skada orsakad av otillbörlig installation eller otillbörlig anslutning av ett tillbehör,
såsom en skrivare, extern optisk enhet och andra liknande enheter.
6. Där finns skada från användning utanför operationsparametrar eller -miljö som behandlas i din
produkts användarhandbok.
7. Där finns skada från användning av delar som inte tillverkats eller sålts av ASUS.
8. Där finns skada, program eller data på portabla lagringsmedia har raderat, eller om det uppstår
kostnader vid återställning av program eller data.
9. Där finns skada från tredjepartsprogram eller datorvirus.
10. Data- eller programförlust som kan uppstå under reparation eller utbyte.
• Alla specifikationer kan ändras när som helst utan förvarning. Vänligen kontrollera din
leverantörs exakta erbjudande. Produkter finns eventuellt inte tillgänglig på alla marknader.
• Färg på mönsterkort och medföljande programvara kan komma att ändras utan förvarning.
• Nämnda märkes- och produktnamn är varumärken och tillhör respektive företag.

