
   

Acer Care Plus- laajennetulla vahinkoturvalla laajennat laitteen perustakuuta vaivattomasti kolmeen 

vuoteen. Mikäli tuotteellesi sattuu vahingossa syntynyt vaurio, voit pyytää Aceria korjaamaan tuotteen 

kiinteää 50€ euron korjausmaksua vastaan. Tämä kiinteä korjausmaksu tarjotaan sillä ehdolla, että tuot 

tai lähetät tuotteen Acerille Acerin kustannuksella, ja että Acer palauttaa korjatun tuotteen sinulle 

Acerin kustannuksella. Tätä korjausta voidaan pyytää vain 1 kerran jokaista Acer Care Plus laajennettua 

takuu vuotta kohden. Ohjelman korjauspalvelu sisältää laitteiston osien ja komponenttien korjaamisen 

tai vaihtamisen, ja voi tarpeen vaatiessa sisältää käyttöjärjestelmän palauttamisen tehdasasetuksiin sekä 

asetusten uudelleenmäärittämisen tuotteen ostoajankohdan laitekokoonpanon mukaan. 

Vahingossa syntynyt vaurio tarkoittaa vauriota, joka on aiheutunut tuotteelle yhdessä yksittäisessä 

tapahtumassa tavanomaisen käytön yhteydessä. Vahingossa syntyneen vaurion määritelmä on 

tyhjentävä, eikä ohjelma kata muita vaurioita. Kaikki tahalliset vauriot on nimenomaisesti suljettu 

ohjelman ulkopuolelle. Mikä tahansa vaurio, joka ei ole vahingossa syntynyt vaurio, vaan joka on 

aiheutunut tuotteelle muun kuin tavanomaisen käytön seurauksena, mukaan lukien tuotteen käyttö sen 

mukana toimitettavan käyttöohjeen vastaisesti, tai mikä tahansa muu tuotteen väärinkäytön tai 

huolimattomuuden seurauksena syntynyt vahinko, on nimenomaisesti suljettu ohjelman ulkopuolelle. 

Korjaus ei sisällä tietojen palautuspalvelua, ja kaikki tallentamasi tiedot, tai kaikki ohjelmistot, jotka on 

asennettu tuotteeseen sen oston jälkeen, voivat kadota pysyvästi. Korjaus ei kata vahinkoja, jotka ovat 

aiheutuneet kulumisen seurauksena, tai vahinkoja tai vikoja, jotka ovat kosmeettisia ja jotka eivät 

vaikuta tuotteen toimintaan, kuten naarmuja tai kolhuja, jotka eivät olennaisesti vaikuta tuotteen 

käyttöön. 



   

TEKNISEN VIAN SATTUESSA 

1. Ota yhteydenottoa varten talteen laitteen pohjasta SNID- tai sarjanumero (s/n) 

a. Tämä nopeuttaa käsittelyä sekä pystymme kohdistamaan paremmin teknisen tuen juuri 

Teidän laitekokoonpanollenne 

2. Ota yhteys tekniseen tukeen puhelimitse tai itsepalveluportaalin kautta 

a. Puhelin: (09) 876 3574 (ma-pe klo 09 – 17) 

b. Itsepalveluportaali: www.acer.fi | Contact Acer | sivun keskellä osio ”Itsepalvelu” (auki 

24h) 

3. Laite on valmis lähetettäväksi huoltoon, kun olette saaneet huoltotapausnumeron. Säilyttäkää 

huoltotapausnumero mahdollista jatkokontaktointia varten 

a. Liittäkää laitteen mukaan kopio kuitista tai tilausvahvistuksesta 

b. Pakatkaa laite huolellisesti, mieluiten alkuperäiseen laatikkoonsa. Kietokaa laitteen joka 

laidalle vähintään 5cm kuplamuovia tai vastaavaa tukevaa pakkausmateriaalia, jotta 

vältytään kuljetusvaurioilta. Mikäli laite on riittämättömästi pakattu ja vaurioituu 

lähetettäessä, korvausvelvollisuus kuuluu lähettäjälle 

c. Laitteen noudon hoitaa UPS.  Saatte tekniseltä tuelta sähköpostin, jossa on UPS:in 

rahtikirja, joka tulisi tulostaa ja teipata paketin päälle. Tämän jälkeen UPS:lle tulee tehdä 

noutopyyntö puhelimitse. UPS:n asiakaspalvelun tavoitat numerossa 09 231 134 06. 

ACERIN RAJOITETTU TUOTETAKUU 

Takuu ei koske tilanteita, joissa tuote on vaurioitunut tai vioittunut sen seurauksena, että Laitteistoa on 

käytetty muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta sen, että 

Laitteistoa ei ole käytetty sen mukana toimitetun käyttöohjeen mukaisesti, tai muunlaisen Laitteiston 

virheellisen tai huolimattoman käytön vuoksi. 

Acer voi veloittaa asiakkaalta vian etsinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut, mikäli vika jää rajoitetun 

takuun ulkopuolelle. 

Takuuehdot täydellisenä on toimitettu tuotteen mukana ja ne ovat myös luettavissa ja ladattavissa 

osoitteessa: 

https://www.acer.com/ac/fi/FI/content/standard-warranty 
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