
 

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden voor de '200% zekerheid’ campagne . 

Om in aanmerking te komen voor deze actie dient u zich binnen tien dagen na aankoop te registreren (zie 
www.toshiba.nl/goudennorm “wat moet u hiervoor doen”). Eveneens dient u uw standaard garantie (pickup & 

return) per omgaande te registreren. 

 De actie geldt enkel voor de volgende systemen, aangekocht in de Benelux en bij Toshiba en haar 
Geautoriseerde Service Partners aangeboden ter reparatie:  

 Tecra A11 

 Tecra M11 

 Tecra R840 

 Tecra R850 

 Tecra S10 

 Tecra S11 

 Portégé R700 

 Portégé R830 

 Portégé M780 

 Portégé Z830 

 Portégé Z930 

 Satellite R850 

 Satellite Z830 

 Satellite Z930 
 
 

 De actie geldt enkel voor systemen aangekocht bij één van de erkende Toshiba verkooppunten. 

 De actie geldt enkel voor systemen aangekocht en betaald in de periode 1 november 2011 t/m 31 maart 
2013. Dit moet bij een restitutie-aanvraag met een aankoopfactuur en betalingsbewijs worden 
aangetoond. 

 De actie geldt enkel voor systemen die binnen één jaar na aankoopdatum ter reparatie aangeboden 
worden. 

 

Om in aanmerking te komen voor restitutie zal een defect gemelde Tecra A11, M11, R840, R850, S10, S11, 
Portégé R700, R830, M780, Z830, Z930 of Satellite R850, Z830, Z930 door Toshiba kosteloos worden 
opgehaald en teruggebracht onder toepassing van de "Toshiba pickup& return Garantie", waarbij Toshiba zal 
beoordelen of u aanspraak kan maken op dekking onder voornoemde garantie. Hiertoe dient u het volgende 
telefoonnummer te bellen: 0900 - 1000 100 (20ct. p/min.) 
 

 De garantievoorwaarden, waarvan de tekst te vinden is in het meegeleverde garantieboekje zijn van 
toepassing op deze promotionele actie en worden geacht door de gebruiker gekend en aanvaard te zijn. 

 De beslissing of er sprake is van een garantiereparatie ligt bij Toshiba Information Systems Benelux, in 
Breda. Over deze beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd. Indien Toshiba de garantieclaim 
afwijst zal er een prijsopgave voor eventuele reparatie worden gemaakt. Aan reparatie onder garantie 
zijn geen kosten verbonden. 

 Indien aan alle voorwaarden is voldaan dan zal het aankoopbedrag (incl. BTW) éénmalig worden 
uitgekeerd tot maximaal de Toshiba adviesprijs (inclusief BTW). 

 

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing op deze actie. 

Uitsluiting van restitutie vindt definitief en onvoorwaardelijk plaats indien: 

 de installatie of het gebruik van de actieproducten niet overeenkomt met de technische, juridische of 
veiligheidsnormen die gelden in het land waar het product gebruikt wordt. 

 het gebruik van de actieproducten niet in overeenstemming is met de bij de levering meegeleverde 
gebruikershandleiding en gebruikersvoorschriften. 

 het gebruik van elektrische stroom, climatisatie en benodigdheden niet in overeenstemming zijn met de 
in de gebruikershandleiding gestelde normen. 

 er sprake is van schade ontstaan door transport, ongeval, onweer, nalatigheid, gebrek aan onderhoud, 
computervirussen, verkeerd of abnormaal gebruik van het toestel of andere van buiten komende 
oorzaken. 

 er sprake is van onzorgvuldig gebruik. 

http://www.toshiba.nl/goudennorm


 de Tecra A11, -M11, -R840, -R850, -S10, -S11, Portégé M780, -R700, -R830 of Satellite R850 met 

schade als gevolg van een val of opzettelijke molest worden aangemeld. Deze systemen worden 
definitief en onvoorwaardelijk uitgesloten van deelname. Toshiba en haar Geautoriseerde Service 
Partners beschikken over geavanceerde methoden om dit te detecteren. Indien er sprake is van 

onterecht voor garantiereparatie aangeboden systemen waarbij het restitutiebedrag geclaimd wordt, 
behoudt Toshiba zich het recht voor om alle gemaakte onderzoekskosten te verhalen op de eigenaar 
van het systeem. 

 de Tecra A11, -M11, -R840, -R850, -S10, -S11, Portégé M780, -R700, -R830 of Satellite R850 

klachten vertoont die als vastlopers door Toshiba en/of klanten worden gekwalificeerd maar na het 
gebruik van de Recovery deze klachten niet meer-, door Toshiba reproduceerbaar -, vertonen. 

 de Tecra A11, -M11, -R840, -R850, -S10, -S11, Portégé M780, -R700, -R830 of Satellite R850 met 

software en/of firmware klachten ter reparatie worden aangeboden. 

 vervolgreparaties plaatsvinden indien al gerestitueerd was met betrekking tot hetzelfde systeem. 

 special bids 

 epidemische gebreken, d.w.z. gebreken die worden gekarakteriseerd door de herhaling van 
dezelfde fout in een serie. 

 Indien u zich niet binnen 10 dagen na aankoop voor deze actie hebt geregistreerd  

 Indien u de standaard garantie (pick-up & return) niet direct na aankoop hebt geregistreerd.   
 

Procedure voor restitutie van het aankoopbedrag 

 Om in aanmerking te komen voor deze actie dient u zich te registreren via 
www.toshiba.nl/goudennorm  

 Defect melden van de Tecra A11, -M11, -R840, -R850, -S10, -S11, Portégé M780, -R700, -R830 of 
Satellite R850 door te bellen met het volgende telefoonnummer: 0900 - 1000 100 (20ct. p/min.) 

 Onder garantie bij één van de Geautoriseerde Service Partners laten repareren. 

 De onderstaande formulieren dient u volledig ingevuld te versturen aan: 

 Volledig ingevuld claimformulier (te downloaden via deze link) 

 Kopie aankoopfactuur 

 Kopie betalingsbewijs 
 
Toshiba Information Systems Benelux 
O.v.v. '200% zekerheid' 
Antwoordnummer 10591 
4800WB BREDA 
Nederland 

 Uw claim zal in behandeling worden genomen en uiterlijk binnen 1 maand worden verwerkt. 
 

 
 

 

http://nl.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/ASP_SUPPORT/
http://nl.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/ASP_SUPPORT/
http://www.toshiba.nl/goudennorm
http://nl.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/ASP_SUPPORT/
http://nl.computers.toshiba-europe.com/Contents/Toshiba_nl/NL/Others/campaigns/quality_2010/Claimformulier_nggt_nl.doc

