
Claim formulier

Om een beroep te doen op de Reliability Guarantee volgt u onderstaande stappen: 

VOORNAAM: 

Achternaam en 

tussenvoegsel:

ADRES:

WOONPLAATS:

POSTCODE:

LAND:

SERIENUMMER:

BEDRIJFSNAAM:

EMAIL:

TELEFOONNUMMER:

MODEL PART NUMBER: 

LAND VAN AANKOOP:

LAPTOP GEGEVENS
(VINK HET RELEVANTE HOKJE AAN):

TECRA PORTÉGÉ
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Vul hieronder uw gegevens in 

www.toshiba.nl/rg
www.toshiba.be/rg
rg-refund-benelux-dutch@toshiba-teg.com

STAP 1:
Als uw notebook een technisch 
mankement heeft, neem dan contact 
op met het Toshiba Support Center.
Op de website 
www.toshiba-europe.com/asp-locator 
vindt u de contactgegevens voor uw 
land. Vervolginstructies ontvangt u 
simpelweg via onze callcenter 
medewerker. 

STAP 2: 
Nadat uw notebook is gerepareerd vult u dit 
formulier in en stuurt u het samen met uw 
productregistratie certificaat, uw aankoop- en 
reparatiebewijs naar:
rg-refund-benelux-dutch@toshiba-teg.com 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
algemene voorwaarden 
www.toshiba.nl/rg
www.toshiba.be/rg

Vul hieronder de gegevens in van uw notebook

toshiba-europe.com/asp-locator


In overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Reliablity Guarantee actie, bevestig ik 
hierbij dat er zich een defect heeft voorgedaan en dat het notebook is gerepareerd op

 (Datum) door de geautoriseerde Toshiba servicepartner:
 (naam van de servicepartner).

Verder is er voldaan aan de volgende criteria:

1. Het product is geregistreerd binnen 30
dagen na aankoop. Het registratie
certificaat is bijgevoegd.

2. De Reliability Guarantee is nog geldig.

3. Het aankoopbewijs is bijgevoegd.

4. Het bewijs van de reparatie is bijgevoegd
(indien aanwezig).

5. Ik ben de eigenaar van bovengenoemde
laptop.

Ik verzoek u het aankoop bedrag, zoals weergegeven op de aankoopfactuur, van 

 over te maken naar de volgende bankrekening:

Bankrekeningnummer:  
_____________________________________________________________
Rekeninghouder:  _________________________________________________________
Bank code:  __________________________________________________________

IBAN/SWIFT/BIC: _____________________________________________________________

__________________________________ 
Datum  

__________________________________ 
Handtekening
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www.toshiba.nl/rg
www.toshiba.be/rg
rg-refund-benelux-dutch@toshiba-teg.com

Ik heb de algemene voorwaarden van de Reliability Guarantee gelezen.
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