
Nyt trygghet etter at standardgarantien er utløpt 

ASUS Garantiforlengelse dekker funksjonsfeil eller feil som oppstår under garantiperioden og 

under normal bruk, i tillegg til material- og produksjonsfeil. Dere slipper på denne måten 

eventuelle reparasjonskostnader og mister ikke verdifull tid når standardgarantien er utløpt. Det 

sikrer også at et ASUS-produkt fortsetter å fungere på beste mulige måte.  

Enkel å kjøpe og enkel å bruke.  

Vi sender en pakke med aktiveringskode og passord til din e-postadresse etter gjennomført kjøp 

av ASUS garantiforlengelse. Du kan aktivere ASUS Garantiforlengelse direkte via ASUS 

medlemsnettside! 

Kjøpsvillkår 

- Gjelder for ASUS-produkt med standardgaranti på 2 år 

- Må kjøpes innen 12 måneder etter at dere kjøpte ASUS-produktet 

- Denne servicen kan bare kjøpes i det landet der dere har kjøpt maskinen og fra en autorisert 

ASUS-forhandler (f.eks. merkebutikk eller forhandler)  

Krav for garantiforlengelse 

- Må registreres og aktiveres online etter at aktiveringskoden og passordet er mottatt.  

- Dekker ikke programvare, batteri, tilbehør (mus, vesker, adaptere etc.) eller skade forårsaket av 

kunden.  

- Lokal garantiservice finnes bare tilgjengelig i det landet der ASUS-produktet er kjøpt. 

Servicenivået følger serviceprinsippene som defineres i standardgarantien. 

Aktivering av garantiforlengelse 

Steg 1: Bli ASUS-medlem. Gå til ASUS’ nettside og registrer deg for å bli ASUS-medlem. Fortsett 

til steg 2 hvis du allerede er ASUS-medlem. 

 

Steg 2: Registrer produktet ditt. Logg inn på ASUS’ medlemsnettside og klikk på 

"Produktregistrering" i den venstre menyen. Fyll i skjemaet med relevante detaljer om ASUS-

produktet. Fortsett til steg 3 hvis du allerede har registrert produktet. 

 

Steg 3: Aktiver serviceproduktet. Klikk på "Aktivering av servicepakke" i den venstre menyen og 

følg disse instruksjonene: Velg det registrerte produktet som det utvidede serviceproduktet 

gjelder for og oppgi kontraktkode og passord. Klikk på Send for å fullføre prosessen. 

Begrensninger av utvidet garanti 

Forlenget garanti dekker bare funksjonsfeil eller feil som oppstår under garantiperioden og ved 

normal bruk, i tillegg til materiale- og produksjonsfeil. Den utvidede garantiservicen gjelder ikke 

hvis: 

 

1. Produktet er manipulert, reparert eller modifisert av ikke-autorisert personale.  

 

2. Produktets serienummer, komponenter eller tilbehør er endret, avbrutt eller fjernet 

 



3. Garantiseglet er brutt, bleket eller endret. 

 

4. Skade forårsaket av ekstern elektrisk feil, ulykke, naturkatastrofe, bevisst eller ubevisst feilaktig 

bruk, misbruk, forsømmelse eller utilstrekkelig vedlikehold eller unormal bruk. 

 

5. Det finnes skade forårsaket av feilaktig installasjon eller feilaktig tilkobling av et tilbehør, som 

skriver, ekstern optisk enhet og andre lignende enheter. 

 

6. Det finnes skade fra bruk utenfor operasjonsparameterne eller –miljø som behandles i 

produktets brukerhåndbok. 

 

7. Det finnes skade fra bruk av deler som ikke er produsert eller solgt av ASUS. 

 

8. Det finnes skade, programmer eller data på portable lagringsmedier som har slettet, eller hvis 

det oppstår kostnader ved gjenopprettelse av programmer eller data.  

 

9. Det finnes skade fra tredjepartsprogrammer eller virus. 

 

10. Data- eller programtap kan oppstå under reparasjon eller utbytte.  

 

• Alle spesifikasjoner kan når som helst endres uten forvarsel. Vennligst kontrollere det eksakte 

tilbudet fra din leverandør. Produkter finnes eventuelt ikke tilgjengelige på alle markeder.  

 

• Farge på mønsterkort og medfølgende programvare kan komme til å endres uten forvarsel. 

 

• Nevnte merke- og produktnavn er varemerker og tilhører respektive selskap. 

 


