
Garantieverlenging
Langdurige gemoedsrust.

Bescherm uw investering langdurig met een internationale 
garantieverlenging. U kunt tot 4 jaar aanvullende dekking 
aanschaffen voor uw Toshiba producten, waardoor de kosten van 
onderdelen en reparatie en mogelijk pick-up & return gedekt zijn.

De service wordt uitgevoerd door het wereldwijde netwerk van 
door Toshiba geautoriseerde serviceproviders, bemand door ervaren 
en hoogopgeleide technici en uitsluitend werkend met originele 
serviceonderdelen van Toshiba. 

Voor extra zekerheid kunt u aanvullende services toevoegen die 
dekking bieden voor het vervangen van een accu of dockingapparaat 
na het verstrijken van de garantie, en om uw defecte harde schijf te 
behouden als deze moet worden vervangen.

toshiba.nl/services

Specificaties van de service

Omschrijving van de service

Aangeboden services

Aanschafperiode

Compatibiliteit

Landendekking 

Activeren

Verkrijgen van service

Easy Care/Customer 
Replaceable Units (CRU)

Meer informatie

Tijdens de verlengde garantieperiode kunt u uw defecte Toshiba product naar een door Toshiba geautoriseerde serviceprovider brengen of 
opsturen en worden de serviceonderdelen en arbeidskosten die vereist zijn om het product te repareren gratis aangeboden. 
Als uw product in aanmerking komt voor Pick-up & Return service, regelt Toshiba dat het defecte apparaat vanaf uw locatie wordt 
opgehaald, wordt gerepareerd en na reparatie naar u wordt teruggebracht. 
3 jaar internationale garantie (EXT103I-V)
4 jaar internationale garantie (EXT104I-V)
Kan worden aangeschaft binnen de gehele garantieperiode van uw Toshiba product. 

Compatibel met Toshiba laptops, netbooks, all-in-one pc's en tablets. 

Beschikbaar in alle landen waar een door Toshiba geautoriseerde serviceprovider is gevestigd binnen Europa of wereldwijd. 
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. 
Sommige onderdelen kunnen gemakkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen (Customer Replaceable Units = CRU). Als dat het 
geval is, stuurt Toshiba zowel het onderdeel als de documentatie voor het vervangingsproces naar u toe. Op verzoek van Toshiba moet het 
oorspronkelijke onderdeel worden teruggestuurd naar Toshiba. Dit gebeurt op kosten van Toshiba. 
toshiba.nl/services/warranty-extension

 • 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 Garantie incl. 
Vervangende accu (EXT103EU-VBY)

Extra services waarmee de Garantieverlenging 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 Garantie incl. Behoud 
van harde schijf (EXH103EU-V)

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

3 jaar Europese Garantie inclusief 
Dockingvervangingsservice  
(EXT103EU-VDS)

*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.




