
Forbliv tryg, når standardgarantien udløber 

ASUS Udvidet garanti dækker funktionsfejl eller fejl, som opstår i garantiperioden og ved normal 

brug, og desuden fejl og mangler i materiale eller fremstilling. På denne måde slipper I for 

reparationsomkostninger og mister ikke værdifuld tid, når standardgarantien udløber. Det sikrer 

desuden, at jeres ASUS-produkt bliver ved med at fungere på bedst mulige måde. 

Brugervenlig og nem at købe 

Vi sender en besked med aktiveringskode og adgangskode til jeres e-mailadresse efter køb af 

ASUS Udvidet garanti. Du kan aktivere ASUS Udvidet garanti direkte via ASUS 

medlemswebsted. 

Købsbetingelser 

- Til ASUS-produkter med en standardgaranti på 2 år 

- Skal købes inden for 12 måneder fra ASUS-produktets købsdato 

- Denne service kan kun købes i det land, hvor maskinen er købt samt fra en autoriseret ASUS-

forhandler (f.eks. butik eller forhandler) 

Krav for udvidet garanti 

- Skal registreres og aktiveres online, når aktiveringskoden og adgangskoden er blevet modtaget. 

- Dækker ikke software, batteri, tilbehør (mus, tasker, adapter osv.) og skader, der er forårsaget 

af kunden. 

- Lokal garantiservice er kun tilgængelig i det land, hvos ASUS-produktet er købt. 

Serviceniveauet følger servicepolitikken for standardgarantien. 

Aktivering af udvidet garanti 

Trin 1: Bliv ASUS-medlem. Gå til ASUS medlemswebsted for at blive ASUS-medlem. Gå til trin 2, 

hvis I allerede er medlem. 

 

Trin 2: Registrér dit produkt. Log på ASUS medlemswebsted og vælg ”Produktregistrering” i 

menuen til venstre. Udfyld formularen med relevante detaljer vedrørende ASUS-produktet. Gå til 

trin 3, hvis produktet er registreret. 

 

Trin 3: Aktivér serviceproduktet. Vælg "Aktivering af servicepakke" i menuen til venstre og gør 

følgende: Vælg det registrerede produkt, som det udvidede serviceprodukt gælder for, og angiv 

kontraktkode og adgangskode. Vælg ”Send” for at afslutte processen. 

Begrænsning af udvidet garanti 

Udvidet garanti dækker kun funktionsfejl og fejl, som opstår i garantiperioden og ved normal brug, 

og desuden fejl og mangler i materiale eller fremstilling. Den udvidede garantiservice gælder ikke, 

hvis: 

 

1. Produktet er blevet manipuleret, repareret eller modificeret af uautoriseret personale. 

 

2. Produktets serienummer, komponenter eller tilbehør er blevet ændret, afbrudt eller fjernet.  

 



3. Garantiforseglingen er blevet brudt, bleget eller ændret. 

 

4. Skader forårsaget af ekstern elektrisk fejl, ulykke, naturkatastrofer, bevidst eller ubevidst forkert 

brug, misbrug, forsømmelse eller utilbørlig vedligeholdelse eller unormal brug. 

5. Skader forårsaget af utilbørlig installation eller tilslutning af tilbehør, som printere, ekstern 

optisk enhed og andre lignende enheder. 

6. Skader forårsaget af brug uden for operationsparametre eller –miljø, som står nævnt i 

produktets manual. 

 

7. Skader forårsaget af brug af dele, som ikke er produceret eller solgt af ASUS. 

 

8. Programmer eller data på bærbare lagringsmedier, der er blevet slettet, eller hvis der opstår 

omkostninger ved gendannelse af programmer eller data. 

9. Skader forårsaget af tredjepartsprogrammer eller virus. 

10. Tab af data eller programmer, som kan opstå ved reparation eller udskiftning. 

 

• Alle specifikationer kan ændres når som helst og uden advarsel. Kontrollér venligst din 

leverandørs tilbud. Produkter er eventuelt ikke tilgængelige i alle lande. 

• Farve på mønsterkort og medfølgende software kan ændres uden advarsel. 

• Mærke- og produktnavne er varemærker og tilhører respektive virksomheder. 


