
Gegevensherstelservice
Uw gegevens 
zijn onbetaalbaar. 
Wij beschermen ze.
Belangrijke documenten, presentaties of afbeeldingen zijn essentieel 
voor uw bedrijf en verdienen de beste bescherming, vooral als uw 
werknemers mobiel zijn. Van een onverwachte val tot een spanningspiek, 
virus of gebruikersfout, onvoorziene gebeurtenissen kunnen snel leiden 
tot aantasting van de integriteit of het verlies van gegevens.

Met de Toshiba Gegevensherstelservice kunt u deze risico's beheersen 
en hoge kosten vermijden als u niet vooraf verzekerd bent. Wat er ook 
gebeurt, u kunt erop vertrouwen dat alles in het werk wordt gesteld 
om uw belangrijkste gegevens te herstellen. 

Na een succesvol herstel stuurt Toshiba uw gegevens terug op een 
nieuwe Toshiba harde schijf, zodat uw werknemers snel weer aan de 
slag kunnen.

toshiba.nl/services

*1  Het succes van gegevensherstel kan nooit worden gegarandeerd. Pas na afsluiting van de desbetreffende processen kan Toshiba precies aan u bevestigen of en zo ja welke informatie kan worden 
hersteld van uw harde schijf. Houd er ook rekening mee dat bij het herstelproces geen software wordt hersteld.

*2  Als u een Gegevensherstelservice op aanvraag hebt aangeschaft en het herstel van de gegevens niet mogelijk is, ontvangt u bericht per e-mail en wordt de aankoopprijs, exclusief verwerkingskosten, 
terugbetaald.
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Deze service breidt de garantie van uw Toshiba product uit tot een Gegevensherstelservice en verlengt de duur van uw standaardgarantie. 
Hierbij inbegrepen zijn herstel van de opgeslagen gegevens*1 in geval van een probleem met de harde schijf ook als dit is veroorzaakt door 
gemorste vloeistof, een val van het product of zelf veroorzaakte schade en het opslaan en afleveren van de gegevens op een nieuw opslagapparaat. 
3 jaar Gegevensherstelservice inclusief garantieverlenging (DRS103EU-V)

Kan worden aangeschaft binnen 90 dagen na aankoop van uw Toshiba product. 

Compatibel met Toshiba laptops, netbooks, all-in-one pc's en tablets. 
Beschikbaar in België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Alleen beschikbaar in het land waar deze is aangeschaft. 
Moet worden geactiveerd binnen 30 dagen na aanschaf. Om de service te activeren moet deze worden geregistreerd op toshiba.nl/registration. 
Op toshiba-europe.com/asp-locator vindt u de meest recente contactgegevens van de Toshiba Servicelijn of een geautoriseerde 
serviceprovider bij u in de buurt. De Toshiba Servicelijn is bereikbaar op werkdagen van 9 uur tot 17 uur, behalve op feestdagen. 
toshiba.nl/services/data-recovery

In het geval dat u uw gegevens kwijt bent en niet beschermd wordt door een Toshiba Gegevensherstelservice of als uw garantie al is verlopen, 
biedt Toshiba ook een Gegevensherstelservice op aanvraag*2 (DRS100EU-V). Als u gebruikmaakt van deze service worden uw gegevens hersteld 
door professionele technici die gespecialiseerd zijn in Toshiba producten.  
De Gegevensherstelservice op aanvraag is beschikbaar in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden en is alleen beschikbaar in het land 
waar deze is aangeschaft. Na aankoop is de service geldig gedurende 90 dagen.

Service op aanvraag


