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*1  Vervangende accu: EENMALIGE gratis vervanging na het verstrijken van de standaard garantieperiode van de accu (1 jaar), als de accucapaciteit minder is dan 50%. De resterende accucapaciteit kan 
worden gecontroleerd met de vooraf geïnstalleerde PC Health Monitor. Als het gaat om een CRU (zelf te vervangen onderdeel), wordt de vervangende accu naar u toegestuurd.

*2  Behoud van harde schijf: De harde schijf blijft uw eigendom, maar komt niet in aanmerking voor verdere ondersteuning. Alle bijkomende producten en onderdelen, evenals de extra harde schijven 
die onder garantie worden vervangen, worden het eigendom van Toshiba.

*3  Vervangende docking: Bij het claimen van een dockingapparaat als defect wordt een nieuw of gereviseerd dockingapparaat dat qua prestaties gelijk is aan een nieuw product naar u toegestuurd. 
Op verzoek van Toshiba moet het defecte dockingapparaat op kosten van Toshiba worden teruggestuurd naar Toshiba. In het geval dat het defecte dockingapparaat niet door Toshiba wordt 
ontvangen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het nieuwe of gereviseerde dockingapparaat, wordt de verkoopwaarde van het vervangen dockingapparaat bij u in rekening gebracht.
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 Gold on-site service 
 Nu hulp nodig? U hoeft 
 niet ver te zoeken. 
 Kwaliteitsbeheer is de sleutel tot uitmuntendheid voor een 
 organisatie met veel mobiele apparaten. Minder uitval betekent een 
 hogere productiviteit van uw mobiele werknemers. Dat maakt het 
 proactief beheersen van de risico's van mobiliteit zo belangrijk. 

 Met de Gold on-site service weet u zeker dat u alle maatregelen 
 hebt genomen om uw mobiele werknemers ongestoord te laten 
 werken en onvermijdelijke onderbrekingen snel te verhelpen. Als er 
 een probleem optreedt krijgt u speciale telefonische ondersteuning, 
 inclusief diagnose op afstand. Lukt het niet om het probleem 
 telefonisch te verhelpen, dan wordt er binnen een werkdag een 
 door Toshiba gecertificeerde professional gestuurd om het apparaat 
 op locatie te repareren. 

 De Gold on-site service omvat verder een garantieverlenging en 
 kan worden uitgebreid met extra services die dekking bieden voor 
 het vervangen van een accu of dockingapparaat na het verstrijken 
 van de garantie, en het behoud van een defecte harde schijf als 
 deze moet worden vervangen. 

Deze service is bedoeld voor het repareren van hardware en omvat een telefonische diagnose om het defect aan uw Toshiba hardware te 
bepalen. Als reparatie nodig is, stuurt Toshiba een door Toshiba gecertificeerde technicus naar uw locatie in de loop van de volgende werkdag, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen. De responstijd 'op de volgende werkdag' is gedefinieerd als de tijd die verloopt tussen de 
melding van het probleem aan de Servicelijn en de aankomst van de door Toshiba gecertificeerde technicus op uw locatie. Om in aanmerking 
te komen voor de service met respons op de volgende werkdag, moet het servicegeval vóór 15 uur zijn aangemeld bij de Toshiba Servicelijn. 
3 jaar Gold on-site service inclusief garantieverlenging - Europa (GONS103EU-V)
4 jaar Gold on-site service inclusief garantieverlenging - Europa (GONS104EU-V)
Kan worden aangeschaft binnen 90 dagen na aankoop van uw Toshiba product. 

Compatibel met Toshiba Satellite Pro, Tecra, Portégé, KIRA™ en zakelijke tablets. 
Beschikbaar in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 
De service wordt verleend binnen een straal van 100 km van een grote stad. Als het product zich bevindt buiten de straal van 100 km, wordt 
de service zo spoedig mogelijk verleend. 
Moet worden geactiveerd binnen 30 dagen na aanschaf. Om de service te activeren moet deze worden geregistreerd op toshiba.be/nl/registration. 
Neem contact op met de Toshiba Servicelijn om de service aan te vragen. 
De Toshiba Servicelijn is bereikbaar op werkdagen van 9 uur tot 17 uur, behalve op feestdagen. 
Sommige onderdelen kunnen gemakkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen (Customer Replaceable Units = CRU). In dat geval 
bieden we aan het vervangende onderdeel in de loop van de volgende werkdag naar u te verzenden, indien mogelijk. 
toshiba.nl/services/onsite-repair/

 • Accuvervangingsservice: 
Voeg een extra Accuvervangingsservice 
toe om ook de garantie van de accu 
te verlengen. U krijgt een gratis 
vervanging na het verstrijken van 
de standaardgarantie van de accu. *1 

3 jaar Europese Gold on-site service incl. 
Vervangende accu (GONS103EU-VBY)

Extra services waarmee de Gold on-site service kan worden uitgebreid
 • Behoud van harde schijf-service: 
Voeg een extra Behoud van harde 
schijf-service toe en behoud de defecte 
harde schijf als deze moet worden 
vervangen. *2 

3 jaar Europese Gold on-site service 
incl. Behoud van harde schijf 
(GONH103EU-V)

 • Dockingvervangingsservice: 
Voeg een extra 
Dockingvervangingsservice toe om 
ook de garantie van uw Toshiba Port 
Replicator of dynadock™ te verlengen. *3 

3 jaar Europese Gold on-site service 
incl. Dockingvervangingsservice 
(GONS103EU-VDS)




