
 GaRanŢie PRiVinD Fiabilitatea  i  ROMână 47

R
O

3. În termen de paisprezece (14) zile de la repararea şi returnarea către dvs.  

a Modelului eligibil („Perioada de solicitare”), trebuie să remiteţi 

următoarele documente către Centrul de asistenţă Toshiba prin e-mail: 

a. Formularul de solicitare a rambursării în temeiul Garanţiei privind 

fiabilitatea, furnizat pe Site-ul web pentru Garanţia privind fiabilitatea;

b. dovada de achiziţionare, care prezintă în mod clar detaliile 

achiziţionării Modelului eligibil;

c. E-mailul de confirmare a înregistrării produsului;

d. chitanţa de reparare de la Toshiba sau Furnizorul său de service 

autorizat, care detaliază în mod clar natura Defectului hardware.

 În cazul în care furnizaţi documentele necesare şi emiteţi o solicitare 

ulterior perioadei de paisprezece (14) zile de la repararea şi returnarea 

către dvs. a Modelului eligibil, atunci Toshiba vă va respinge solicitarea de 

rambursare.

 Puteţi găsi adresa de e-mail pentru Centrul de asistenţă Toshiba la 

adresa:

toshiba.com/ro/reliability

4. Odată ce solicitarea dvs. a fost verificată şi cu condiţia ca aplicaţia dvs. 

să respecte prezenţii Termeni ai promoţiei, veţi beneficia de rambursarea 

preţului de achiziţie a Produsului eligibil (după cum este menţionat pe 

dovada de achiziţionare). De obicei, acest lucru se va produce în termen 

de şase (6) săptămâni de la primirea tuturor documentelor necesare şi  

a autorizării solicitării. Toshiba nu va compensa nicio măsură fiscală care 

poate apărea în sarcina cumpărătorului în urma rambursării preţului de 

achiziţie şi nu este obligată să emită facturi fiscale sau note de credit în 

cadrul procesului de rambursare a preţului de achiziţie.

 exCluDeRi De la PReZenta PROMOŢie

Prezenta Promoţie se aplică exclusiv Modelelor eligibile care prezintă un 

Defect hardware.

Un „Defect hardware” reprezintă o defecţiune tehnică a componentelor 

hardware fizice ale laptopului, excluzând în mod explicit bateriile şi adaptoarele 

de c.a. şi excluzând în mod explicit următoarele defecte, după cum sunt 

specificate în Garanţia limitată Toshiba:

1. defectele cauzate de uzura normală, inclusiv uzura normală a pieselor 

consumabile, adică piesele care necesită înlocuire periodică în decursul 

utilizării normale a Sistemului (de ex., baterii);

2. crăpături, rupturi, zgârieturi, urme de lovituri, capace sau componente 

din plastic zgâriate sau decolorate şi porturi rupte sau orice deteriorări 

cosmetice;

3. tastaturi sau taste defecte sau decolorate, dacă deteriorările sunt cauzate 

de fluide, murdărie, taste lipsă, componente din plastic rupte sau utilizare 

necorespunzătoare;

4. deteriorarea cauzată de utilizarea împreună cu un alt produs;

5. utilizarea Sistemului într-un alt mod decât destinaţia de utilizare normală, 

inclusiv, dar fără a se limita la nerespectarea obligaţiei de utilizare 

a Sistemului în conformitate cu manualul de utilizare care însoţeşte 

Sistemul;

6. deteriorarea cauzată de accidente, abuz, contaminare, utilizare 

necorespunzătoare, viruşi, contact cu lichide, incendiu, cutremur, 

întreţinere sau calibrare necorespunzătoare sau inadecvată, neglijenţă la 

adresa sistemului sau alte cauze externe;

7. daunele suferite de mediul înconjurător şi defectele care rezultă în urma 

fumului, prafului, negrului de fum sau altor influenţe externe;

8. un Sistem Toshiba care a fost modificat pentru a influenţa funcţionalitatea 

sau capacitatea fără permisiune în scris din partea Toshiba;

Toshiba este recunoscută pentru calitatea excelentă şi laptopurile fiabile. 

Suntem convinşi de calitatea laptopurilor noastre şi, de aceea, vă oferim 

o reparare gratuită şi o rambursare integrală a preţului de achiziţie pe care 

l-aţi plătit pentru laptopul Tecra sau Portégé („Modele eligibile”) în cazul în 

care se produce un Defect hardware (definit mai jos) acoperit de Garanţia 

standard Toshiba în termen de un (1) an de la achiziţionare („Promoţie”), 

sub rezerva înregistrării şi respectării prezenţilor termeni ai Promoţiei. Pentru 

detalii privind Modelele eligibile şi perioada Promoţiei, consultaţi informaţiile 

furnizate la adresa:

toshiba.com/ro/reliability

Prezenta Promoţie este valabilă de la data de 15 noiembrie 2013 până la data 

de 31 martie 2014. Modelele eligibile achiziţionate după data de 31 martie 

2014 nu pot fi înregistrate şi nu vor fi eligibile pentru participarea la prezenta 

Promoţie.

Pentru participarea la prezenta Promoţie, trebuie să înregistraţi Modelul eligibil 

conform descrierii de mai jos.

Prezenta Promoţie nu vă afectează drepturile legale şi este valabilă numai 

pentru Modelul eligibil pentru care este înregistrată.

Reţineţi: păstraţi dovada de achiziţionare iniţială a Modelului eligibil, deoarece 

aveţi nevoie de aceasta în cazul unei solicitări în temeiul prezentei Promoţii.

 ÎnReGiStRaRea

Pentru a vă califica pentru prezenta Promoţie, trebuie să înregistraţi Modelul 

eligibil pe următorul site web în termen de treizeci (30) de zile de la data 

achiziţionării Modelului eligibil.

toshiba.eu/registration/ro

Pentru a vă înregistra produsul, faceţi clic pe „Înregistrare produs”.

Data facturii este considerată drept prima zi (1). 

Înregistrările trebuie efectuate de cumpărătorul Modelului eligibil.

În urma înregistrării Modelului eligibil, vi se va furniza un E-mail de confirmare a 

înregistrării produsului, pe care trebuie să îl păstraţi deoarece veţi avea nevoie 

de acesta în cazul unei solicitări în temeiul prezentei Promoţii.

 PROCeSul De SOliCitaRe Şi RaMbuRSaRe

Cu condiţia înregistrării Modelului eligibil în conformitate cu secţiunea 

„Înregistrarea” de mai sus, dacă se produce un Defect hardware (definit mai 

jos) în termen de un an de la achiziţionare, parcurgeţi următorii paşi:

1. Contactaţi Centrul de asistenţă Toshiba pentru a afla cum puteţi să 

beneficiaţi de diagnosticarea Modelului eligibil şi cum să beneficiaţi 

ulterior de repararea laptopului. Puteţi găsi numărul de telefon pentru ţara 

dvs. utilizând Localizatorul de furnizori de service autorizaţi Toshiba la 

adresa:

toshiba-europe.com/asp-locator

2. Agentul Centrului de asistenţă Toshiba va efectua o diagnosticare şi  

o depanare la distanţă.  În cazul în care este detectat un Defect hardware, 

laptopul va fi reparat în temeiul condiţiilor Garanţiei limitate Toshiba.
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9. numărul de serie a fost eliminat, deteriorat, defectat sau a devenit ilizibil;

10. modificarea sistemului, inclusiv defecte cauzate de utilizarea compo-

nentelor care nu sunt fabricate şi/sau comercializate de Toshiba;

11. instalarea necorespunzătoare a produselor terţe (de ex., cartele de 

memorie);

12. afişajele care prezintă crăpături, zgârieturi, urme de lovituri, urme de lichide 

sau orice alte deteriorări care rezultă din utilizarea necorespunzătoare  

a afişajului;

13. defectele minore de pixeli ale afişajelor LCD care se produc în Sistemele 

dotate cu tehnologie de afişaj LCD. Pentru informaţii suplimentare privind 

afişajele LCD defecte, consultaţi secţiunea „Politica privind pixelii afişajelor 

LCD” din Garanţia limitată Toshiba.

14. deteriorările care rezultă din transportul sau ambalarea necorespunză-

toare când se returnează un Sistem către Toshiba sau către un Furnizor 

de service autorizat Toshiba;

15. problemele care rezultă din instalarea componentelor destinate unui 

Sistem într-un alt Sistem cu marcă sau model diferit;

16. deteriorările cauzate de efectuarea serviciilor/reparaţiilor sau altor 

modificări aduse Sistemului de către orice altă persoană decât Toshiba 

sau un Furnizor de service autorizat Toshiba;

17. deteriorările cauzate de repararea efectuată de către utilizator;

18. componentele hardware defecte (de ex., hard disk) în urma utilizării 

necorespunzătoare a Sistemului; 

19. orice software preinstalat, calitatea acestuia, performanţele, vandabilita-

tea sau caracterul adecvat pentru un anumit scop;

20. pierderea sau deteriorarea oricărui program, date sau mediu de stocare 

amovibil şi/sau a oricărui program software, indiferent dacă este furnizat 

împreună cu Sistemul sau instalat ulterior;

21. prezenta Promoţie nu acoperă accesoriile Toshiba. În caz de defecţiune, 

consultaţi termenii şi condiţiile garanţiilor limitate ale accesoriilor.

22. piesele sau componentele reechipate în laptop în cazul în care nu sunt 

necesare piese sau componente de schimb;

23. orice probleme software;

24. actualizările BIOS.

Prezenta Promoţie nu se aplică următoarelor (şi nu se acceptă solicitări 

pentru): (a) erori software, (b) defecţiuni sau deteriorări cauzate de o influenţă 

externă, (c) deteriorarea cauzată în timpul transportului sau (d) laptopuri care 

sunt deteriorate sau defecte la momentul achiziţionării. 

Dacă se aplică (d), trebuie să returnaţi imediat laptopul la revânzător. Laptopul 

de schimb pe care îl primiţi în acest caz poate fi înregistrat apoi pentru prezenta 

Promoţie în conformitate cu paşii descrişi în prezenţii Termeni ai promoţiei.

 DOMeniu De aPliCaRe Şi ReStRiCŢii

Prezenta Promoţie este aplicabilă exclusiv Modelelor eligibile şi este limitată la 

o (1) solicitare pentru fiecare Model eligibil. Aceasta nu se aplică accesoriilor, 

dispozitivelor periferice, programelor software, opţiunilor sau altor aplicaţii 

achiziţionate împreună cu sau pentru Modelul eligibil şi nici Modelelor eligibile 

înlocuite sau reparate în temeiul prezentei Promoţii.

Reparaţiile efectuate de către utilizator nu se califică în ceea ce priveşte 

prezenta Promoţie. Modelele eligibile refabricate, recondiţionate şi închiriate, 

precum şi Modelele eligibile care fac obiectul înţelegerilor de cumpărare cu 

plata în rate nu se califică pentru prezenta Promoţie.

Prezenta Promoţie nu se aplică laptopurilor care fac sau au făcut obiectul 

unei retrageri de produse sau care fac sau au făcut obiectul unei defecţiuni 

cu caracter epidemic, după cum a fost determinat în mod exclusiv de către 

Toshiba.

Prezenta Promoţie nu poate fi utilizată în combinaţie cu alte campanii Toshiba.

Prezenta Promoţie nu este deschisă pentru angajaţii Toshiba sau distribuitorii, 

revânzătorii, distribuitorii online, comercianţii cu amănuntul Toshiba sau orice 

furnizori terţi de produse Toshiba, angajaţii şi familiile acestora sau orice 

persoană care are legături profesionale cu prezenta Promoţie.

 exOneRaRe De RăSPunDeRe

1. Toshiba are dreptul să modifice prezenţii Termeni ai promoţiei în orice 

moment. Intrarea în Promoţie implică acceptarea prezentelor reguli.

2. Dvs. sunteţi responsabil pentru înregistrarea corespunzătoare a Produsu-

lui eligibil după cum se prevede în prezenţii Termeni în maximum treizeci 

(30) de zile de la achiziţionare. Pentru a face o solicitare de rambursare 

valabilă, trebuie să furnizaţi toate informaţiile necesare după cum se spe-

cifică mai sus în termen de paisprezece (14) zile către Toshiba. Toshiba 

nu acceptă nicio responsabilitate în cazul în care nu respectaţi condiţiile 

menţionate.

3. Toshiba nu acceptă responsabilitate pentru niciun fel de solicitări 

pierdute, tardive sau întârziate sau daune pentru niciun fel de întârzieri 

care rezultă din nerespectarea procesului de înregistrare/solicitare după 

cum se prevede în prezenţii Termeni ai promoţiei.

4. Dovada trimiterii poştale nu va fi acceptată drept dovadă de primire. Se 

recomandă expedierea cu confirmare de primire. Nu se acceptă fotocopii 

ale dovezii de achiziţionare şi chitanţelor de reparare. Se acceptă doar 

documente originale. Vă sugerăm să efectuaţi o fotocopie a documentelor 

înainte de trimiterea acestora. 

5. Nu veţi fi eligibil să participaţi la prezenta Promoţie dacă nu aveţi acces la 

o adresă de e-mail validă. 

6. Intrând în prezenta Promoţie, vă daţi acordul pentru utilizarea de către 

Toshiba a informaţiilor dvs. cu caracter personal în vederea administrării 

Promoţiei şi pentru divulgarea informaţiilor dvs. cu caracter personal 

către organizaţii care ajută Toshiba în administrarea Promoţiei şi către 

terţi, conform cerinţelor legale (inclusiv autorităţile care reglementează 

Promoţia). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Politica noastră de 

confidenţialitate care se găseşte pe site-ul web Toshiba.

7. Toshiba nu garantează că utilizarea sau accesarea site-ului de 

înregistrare nu va fi întreruptă de erori sau de viruşi; de asemenea, 

Toshiba sau licenţiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru daunele cauzate 

de un software ostil, care poate să afecteze sau să infecteze bunurile sau 

echipamentele dvs. computerizate ca urmare a utilizării sau navigării pe 

acest site. 

8. Toshiba îşi rezervă dreptul de a reţine plata dacă există vreun motiv să 

se considere că se solicită o rambursare altfel decât în conformitate cu 

prezenţii Termeni şi condiţii.

9. Toshiba îşi rezervă dreptul de a refuza solicitările dacă, în orice etapă, 

nu aţi respectat în mod deplin prezenţii Termeni ai promoţiei sau dacă 

o solicitare nu este remisă strict în conformitate cu prezenţii Termeni  

ai promoţiei sau dacă Modelul eligibil a fost deteriorat în mod deliberat. 

Pentru evitarea ambiguităţii, Toshiba îşi poate fundamenta convingerea 

pe date şi statistici interne în legătură cu ratele de defectare a laptopurilor.

10. Toshiba nu acoperă costurile pentru înregistrarea şi trimiterea documen-

telor aferente solicitărilor.

11. În cazul în care rambursarea este remisă printr-un cec, dvs. aveţi 

responsabilitatea de a încasa orice cecuri în intervalele de timp corecte. 

Nu se vor emite cecuri înlocuitoare.

12. În măsura permisă de legea aplicabilă, Toshiba nu va fi răspunzătoare în 

nicio situaţie pentru niciun fel de pierderi sau daune directe sau indirecte, 

pierdere a profiturilor, economii pierdute sau alte daune speciale, 

accesorii, daune-interese exemplare sau secundare, indiferent dacă 

apar pentru încălcarea garanţiei, răspundere contractuală, răspundere 

limitată, răspundere delictuală sau care derivă în alt mod din sau în 

legătură cu prezenta Promoţie.

13. Sub rezerva respectării paragrafului 12 de mai sus, răspunderea 

cumulată totală a companiei Toshiba faţă de participanţii la prezenta 

Promoţie nu va depăşi valoarea Modelului eligibil.

14. Toshiba nu va fi răspunzătoare pentru nerespectarea prezentei oferte 

în cazul în care o astfel de neîndeplinire a obligaţiilor este cauzată de 

apariţia oricăror circumstanţe care echivalează cu forţa majoră. Astfel de 

circumstanţe vor include, dar nu se vor limita la condiţii meteo severe, 

incendii, inundaţii, războaie, cutremure, revolte, conflicte sociale, terorism, 

cazuri de forţă majoră, apariţia unei legislaţii noi sau evenimente care, fără 

culpa vreunei părţi, fac ca executarea obligaţiilor să fie imposibilă sau 

nesatisfăcătoare.
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15. Neîndeplinirea de către Toshiba a obligaţiei de punere în aplicare în tot 

sau în parte a oricărei prevederi din prezenţii Termeni ai promoţiei nu 

va constitui o renunţare la drepturi şi nu va afecta dreptul companiei 

Toshiba de a solicita executarea completă în viitor a respectivei prevederi; 

de asemenea, renunţarea de către Toshiba la drepturile sale în ceea ce 

priveşte o încălcare a oricărei prevederi din prezenţii Termeni ai promoţiei 

nu va constitui o renunţare la drepturi în ceea ce priveşte orice încălcare 

ulterioară şi nu va anula efectul util al oricărei astfel de prevederi.

16. Dacă orice prevedere din prezenţii Termeni ai promoţiei este declarată de 

orice instanţă, tribunal sau organ administrativ competent ca fiind ilegală, 

nulă sau inopozabilă în alt mod, celelalte prevederi ale prezenţilor Termeni 

ai promoţiei nu vor fi afectate şi vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce 

efectele depline.

  

  PROMOtORii aCeStei CaMPanii, leGea aPliCabilă 
Şi inStanŢa COMPetentă:

•	 Reţineţi că o solicitare în temeiul prezentei Promoţii este valabilă doar dacă 

este făcută în ţara în care a fost achiziţionat Modelul eligibil.

•	 Pentru achiziţiile efectuate în:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Elveţia, Germania, Grecia, Italia, 

Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica 

Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria, promotorul este 

Toshiba Europe GmbH. Pentru achiziţiile efectuate în aceste ţări, termenii şi 

condiţiile prezente vor fi reglementate şi interpretate în conformitate cu legile 

din Germania şi fiecare parte este de acord în mod irevocabil să se supună 

jurisdicţiei exclusive a instanţelor germane în legătură cu toate solicitările 

care derivă din sau în legătură cu prezenta Promoţie.

•	 Pentru achiziţiile efectuate în:

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, 

promotorul este Toshiba Information Systems (UK) Ltd. Pentru achiziţiile 

efectuate în aceste ţări, termenii şi condiţiile prezente vor fi reglementate 

şi interpretate în conformitate cu legile din Anglia şi fiecare parte este de 

acord în mod irevocabil să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor 

engleze în legătură cu toate solicitările care derivă din sau în legătură cu 

prezenta Promoţie.

•	 Pentru achiziţiile efectuate în Franţa, promotorul este Toshiba Systèmes 

(France) S.A.S. Pentru achiziţiile efectuate în Franţa, termenii şi condiţiile 

prezente vor fi reglementate şi interpretate în conformitate cu legile din 

Franţa şi fiecare parte este de acord în mod irevocabil să se supună 

jurisdicţiei exclusive a instanţelor franceze în legătură cu toate solicitările 

care derivă din sau în legătură cu prezenta Promoţie.




