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ÎNREGISTRARE
În urma înregistrării, veţi beneficia de un serviciu Toshiba mai rapid şi veţi
primi ultimele noutăţi în materie de produse, oferte speciale şi drivere, astfel
încât să puteţi profita din plin de produsul dvs. Toshiba.

Vă rugăm să vă înregistraţi garanţia limitată la adresa:
toshiba-europe.com/registration

Prin efectuarea unei solicitări în conformitate cu această garanţie limitată,
se va considera că aţi acceptat termenii acesteia.

Această garanţie limitată nu vă afectează drepturile dvs. legale.

Garanţie
Toshiba garantează faptul că orice laptop, tabletă şi/sau PC multifuncţional
Toshiba („Sistem”), vândut pentru prima dată unui utilizator final (achiziţie
iniţială), este lipsit de defecte în ceea ce priveşte componentele şi/sau
manopera, în condiţii de utilizare normală pe durata perioadei de garanţie.

Perioada de garanţie este de douăsprezece (12) luni şi începe de la data
iniţială de achiziţie. Chitanţa cu data de vânzare sau de livrare, care indică
data achiziţionării produsului, reprezintă dovada dvs. pentru data de
achiziţie. Este posibil să vi se solicite să prezentaţi dovada de achiziţie ca o
condiţie a beneficierii de service în perioada de garanţie. 

Garanţia că bateriile sunt fără defecte constructive sau de manoperă este
limitată la maxim douăsprezece (12) luni din cauza naturii articolului,
indiferent de orice fel de extindere a garanţiei sau servicii care pot fi
achiziţionate sau oferite suplimentar faţă de această garanţie limitată. Vă
rugăm să păstraţi chitanţa pentru utilizarea pe viitor.

Solicitările efectuate în conformitate cu această garanţie limitată trebuie
efectuate în perioada de garanţie de douăsprezece (12) luni. Un sistem sau
o piesă care este reparată ori înlocuită, după cum consideră de cuviinţă
Toshiba,  pe baza acestei garanţii limitate, va fi garantată numai pe perioada
rămasă din perioada iniţială aplicată, sau timp de trei (3) luni, în funcţie de
care perioadă este mai lungă.
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ACOPERIREA GARANŢIEI
Această garanţie limitată este aplicabilă numai în ţările enumerate la
sfârşitul acestei garanţii limitate Toshiba (teritoriu) şi nu este aplicabilă
pentru nicio achiziţie iniţială efectuată în afara acestui teritoriu. Software-ul
distribuit de Toshiba cu sau fără marca Toshiba (inclusiv dar nelimitându-se
la software-ul de sistem) şi orice fel de produs hardware nefabricat de sau
pentru Toshiba, nu sunt acoperite de această garanţie limitată. Singurele
obligaţii ale Toshiba cu privire la software-ul distribuit de Toshiba sub
numele de marcă Toshiba sunt prevăzute în licenţa aplicabilă pentru
utilizatorul final sau în acordul de licenţiere a programului dintre dvs. şi
dezvoltatorul/furnizorul software-ului.

Serviciile de reparaţie în garanţie care implică aspecte lingvistice ale
sistemului dvs. (de genul tastatură), este posibil să nu poată fi efectuate în
altă limbă decât cea utilizată iniţial în ţara în care este efectuată solicitarea
de service. Toshiba va repara sau va înlocui, după cum consideră de
cuviinţă, toate sistemele sau piesele defecte acoperite de această garanţie,
cu piese noi sau recondiţionate în fabrică, sau cu sisteme egale din punctul
de vedere al performanţelor cu aparatele noi. Această garanţie limitată
acoperă costurile pentru service, piese şi  manopera necesare pentru
readucerea sistemului dvs. în stare perfectă de funcţionare. Toate piesele
schimbate şi sistemele înlocuite prin această garanţie vor deveni
proprietatea companiei Toshiba.

În funcţie de model, unele piese (de exemplu adaptoare de curent
alternativ), pot fi înlocuite cu uşurinţă de către client. Piesele respective sunt
definite ca unităţi înlocuibile de către client (Customer Replaceable Units -
CRU). Toshiba poate decide, după cum consideră de cuviinţă, să efectueze
service al pieselor înlocuibile de către client prin expediere. La primirea
pieselor de schimb de către utilizatorul final, piesa originală devine
proprietatea Toshiba. Dacă se solicită de către Toshiba, piesa originală
trebuie returnată la Toshiba, pe cheltuiala Toshiba. În cazul în care piesa
originală nu este primită de Toshiba în termen de cincisprezece (15) zile
lucrătoare de la primirea de către utilizatorul final a instrucţiunilor de
expediere, utilizatorul final va fi taxat cu valoarea de comercializare cu
amănuntul a piesei de înlocuire.
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EXCLUDERI DE LA GARANŢIE
Această garanţie limitată nu se aplică pentru:
1. defecţiuni cauzate de uzura normală, inclusiv uzura rezonabilă a

pieselor consumabile, cum ar fi piesele care necesită înlocuire
periodică pe durata utilizării obişnuite a sistemului (de exemplu baterii);

2. spargere, tăieturi, zgârieturi, crestături, capace şi materiale plastice 
zgâriate sau decolorate, porturi defecte sau orice alte daune legate de 
aspect;

3. tastatură sau taste defecte sau decolorate, dacă daunele sunt 
provocate de lichide, praf, taste lipsă, piese din plastic rupte sau 
utilizare necorespunzătoare;

4. defecţiuni cauzate de utilizarea cu alt produs;

5. utilizarea sistemului în alte scopuri decât cele prevăzute în mod normal, 
inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea sistemului fără respectarea 
instrucţiunilor din manualul de utilizare ce însoţeşte sistemul;

6. daune cauzate de accidente, abuz, contaminare, utilizare 
necorespunzătoare, viruşi, contact cu lichide, incendiu, cutremur, 
întreţinerea sau calibrarea improprie sau necorespunzătoare, neglijenţă 
faţă de sistem sau alte cauze externe;

7. daune de mediu şi/sau defecte rezultate de pe urma fumului, prafului, 
murdăriei, negrului de fum sau a altor influenţe externe;

8. un sistem Toshiba care a fost modificat pentru a-i altera funcţionalitatea 
sau capacitatea fără permisiunea scrisă a Toshiba;

9. numărul de serie a fost îndepărtat, deteriorat, stricat sau nu poate fi citit;

10. modificarea sistemului, inclusiv defecţiuni cauzate de utilizarea unor 
piese care nu sunt fabricate şi/sau comercializate de Toshiba.

11. instalarea improprie a unor produse de la terţe părţi (de exemplu, 
carduri de memorie);

12. afişaje care prezintă spărturi, zgârieturi, urme, lichide sau orice altă 
deteriorare care rezultă din utilizarea improprie a afişajului;

13. defecţiuni minore de pixeli în afişajul LCD care apar la sistemele 
echipate cu tehnologie de afişare LCD. Pentru mai multe informaţii cu 
privire la ecrane LCD defecte, vă rugăm să consultaţi secţiunea 
„Politica privind ecranul LCD” din această garanţie limitată Toshiba.

14. deteriorarea rezultată din transportarea sau împachetarea 
necorespunzătoare la returnarea sistemului către Toshiba sau 
furnizorul autorizat de servicii Toshiba;
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15. probleme apărute din cauza pieselor destinate unui sistem şi care au 
fost instalate pe alt sistem, de marcă sau model diferit;

16. daune cauzate de servicii/reparaţii sau alte modificări ale sistemului 
efectuate de către altcineva decât Toshiba sau furnizorul autorizat de 
servicii Toshiba;

17. deteriorări provocate prin auto-reparare sau efectuarea pe cont propriu 
a unui schimb de piese non-CRU (unitate înlocuibilă de către client);

18. componente hardware defecte (de exemplu unitate de hard disc) ca 
urmare a utilizării necorespunzătoare a sistemului; 

19. orice program software pre-instalat, calitatea acestuia, vandabilitatea 
performanţelor sau potrivirea pentru un anumit scop;

20. pierderea sau deteriorarea oricărui program, date sau suporturi media 
de stocare amovibile şi/sau oricărui program software, indiferent dacă 
este furnizat împreună cu produsul sau instalat ulterior;

21. această garanţie limitată nu acoperă niciun fel de accesorii Toshiba. În 
caz de defecţiune, vă rugăm să consultaţi termenii şi condiţiile pentru 
garanţiile limitate ale accesoriilor.

Dacă sistemul nu are dreptul la această garanţie limitată din cauza unuia
sau mai multor motive menţionate mai sus, Toshiba sau furnizorii săi
autorizaţi de servicii pot oferi totuşi o reparaţie, dacă este solicitată de către
client. Reţineţi faptul că în acest caz Toshiba sau furnizorul său autorizat de
servicii poate taxa utilizatorul final pentru piese, manoperă şi cheltuieli. În
plus, Toshiba sau furnizorii săi autorizaţi de servicii îşi rezervă dreptul de a
taxa utilizatorul final pentru elaborarea estimării costurilor dacă utilizatorul
final în cauză a efectuat o solicitare pe baza acestei garanţii limitate care de
fapt nu este acoperită de aceasta. Într-un asemenea caz şi în limita permisă
de legislaţia în vigoare, Toshiba sau furnizorii săi autorizaţi de servicii îşi
rezervă dreptul de a reţine sistemul până când utilizatorul final plăteşte
pentru elaborarea estimării costurilor.

SOFTWARE
Toshiba nu oferă nicio garanţie, nici expresă, nici implicită, pentru niciun
software preinstalat, pentru calitatea, performanţa, posibilitatea de
comercializare sau potrivirea acestuia pentru un scop anume. Toshiba nu
garantează nici faptul că funcţiile incluse în software vor corespunde
cerinţelor dvs., sau că funcţionarea programului va fi neîntreruptă sau fără
erori. În concluzie, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în scris,
software-ul este vândut „AŞA CUM ESTE”.

Toshiba nu răspunde pentru niciun fel de probleme de interoperabilitate sau
compatibilitate care pot apărea în cazul în care sunt utilizate produse,
software, opţiuni sau configuraţii neacceptate de Toshiba.
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POLITICA PRIVIND ECRANUL LCD
Toate ecranele LCD Toshiba sunt construite cu tehnologia de vârf bazată pe
tranzistori cu peliculă subţire (TFT – Thin Film Transistor) sau cu tehnologia
de imagine ultraluminoasă Clear Super View (CSV). Pentru a evita erorile
de întrerupere a funcţionalităţii pixelilor, producerea de ecrane LCD este
atent controlată la Toshiba, pentru asigurarea calităţii, pe baza
standardului strict ISO 9241-307 (Clasa de erori II).

Graficul vă prezintă exemple ale diferitelor tipuri de erori pixel care pot apărea.

Tabelul de mai jos indică numărul maxim permis şi tipul de erori pixel pe
care le poate avea ecranul dvs. LCD Toshiba. Dacă descoperiţi mai multe
erori pixel, indiferent dacă sunt de tipul I, II sau III, aveţi dreptul la o cerere
de aplicare a garanţiei. În acest caz, contactaţi Centrul de asistenţă Toshiba
sau furnizorul dvs. preferat de service autorizat Toshiba pentru a înainta o
cerere de aplicare a garanţiei.

* Pentru a afla ce tip de model de ecran aveţi, consultaţi informaţiile tehnice ale produsului dvs.

Modele de 
ecran* Rezoluţie Număr de 

pixeli

Tipul I de 
eroare de pixel, 
permanent 
luminos

Tipul II de 
eroare de pixel, 
permanent 
închis

Tipul III de 
eroare de pixel, 
permanent sub 
pixel

WSVGA (1024x600) 614400 2 2 2

XGA (1024x768) 786432 2 2 3

WXGA (1280x768) 983040 2 2 4

WXGA (1280x800) 1024000 3 3 4

SXGA (1280x1024) 1310720 3 3 5

HD (1366x768) 1049088 3 3 4

SXGA+ (1400x1050) 1470000 3 3 6

WXGA (1440x900) 1296000 3 3 5

HD+ (1600x900) 1440000 3 3 6

UXGA (1600x1200) 1920000 4 4 8

HD+ (1680x945) 1587600 4 4 6

WSXGA (1680x1050) 1764000 4 4 7

FHD (1920x1080) 2073600 5 5 8

WUXGA (1920x1200) 2304000 5 5 9

WQXGA (2560 x 1600) 4096000 8 8 15

Structura
unui pixel

3 subpixeli

1 pixel

Tipul I 
de eroare de pixel

Tipul II 
de eroare de pixel

Un pixel este constant
aprins (apare ca un
punct alb).

Un pixel este stins
permanent (rămâne
negru).

Unul dintre subpixeli
este aprins constant
sau clipeşte

Unul dintre subpixeli
este stins permanent
(rămâne negru) sau
clipeşte

Tipul III 
de eroare de pixel
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OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
Înainte de a returna orice fel de unitate pentru service, aveţi grijă să salvaţi
datele şi să îndepărtaţi toate informaţiile confidenţiale brevetate sau
personale. 

Este responsabilitatea dvs. de a salva (copia de rezervă) toate programele,
datele de recuperare, suporturile media cu date sau detaşabile, precum şi
de a restaura sau reinstala toate programele sau datele, altele decât
software-ul instalat de Toshiba la fabricarea sistemului. În legătură cu
sistemul trimis pentru service în garanţie, Toshiba poate opta fie (1) să
repare sistemul, fie (2) să înlocuiască sistemul cu un sistem fabricat de
calitate egală şi, astfel, toate datele stocate de dvs. pe sistemul original pot
deveni permanent inaccesibile pentru dvs. 

Dacă sistemul dvs. a fost livrat cu un suport media pentru recuperare, vă
rugăm reţineţi faptul că este important să îl păstraţi într-un loc sigur,
deoarece nu puteţi solicita alte suporturi media de recuperare şi dvs. sunteţi
responsabil de copierea de rezervă a acestuia.

Dacă sistemul dvs. a fost livrat cu o opţiune de recuperare a sistemului, este
important să copiaţi caracteristica preinstalată pe hard discul dvs. fie pe un
CD, fie pe un DVD, şi să îl păstraţi într-un loc sigur. Vă rugăm consultaţi
Manualul de utilizare pentru informaţii suplimentare.

În cazul unui sistem fără software preinstalat, vă rugăm reţineţi faptul că nu
este inclus niciun suport media de recuperare sau opţiune de recuperare a
sistemului. În funcție de sistemul de operare ales, poate fi disponibilă numai
o funcționalitate limitată a caracteristicii. Orice fel de erori sau
disfuncţionalităţi apărute ca urmare a instalării unui sistem de operare nu
sunt acoperite de această garanţie.

Obţinerea de service în garanţie
Garanţia dvs. limitată Toshiba include un serviciu de garanţie cu prelevare
de la sau trimitere la domiciliu În unele ţări, este posibil să fie oferit de
asemenea un serviciu de garanţie tip preluare şi returnare. Pentru a afla
despre acoperirea locală, contactaţi Toshiba sau furnizorul dvs. autorizat de
servicii.

Serviciul de garanţie va fi acordat conform următorilor termeni şi condiţii:
■ Înainte de a contacta Toshiba, vă rugăm:

■ Verificaţi dacă sistemul dvs. este încărcat/conectat la reţea şi pornit
în mod corect;

■ Resetaţi sistemul la configuraţia originală eliminând accesoriile şi
conexiunile externe; este posibil ca software-urile instalate recent să
fi cauzat probleme; eliminaţi-le; deconectaţi orice dispozitive de
stocare de la distanţă sau alte periferice şi îndepărtaţi orice
dischete, CD-ROM-uri, cabluri de alimentare etc.;
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■ Consultaţi Manualul de utilizare pentru recomandări importante cu
privire la modul de funcţionare şi depanare a sistemului dvs;

■ Notaţi numele sistemului, numărul modelului, numărul de serie,
configuraţia hardware şi software şi o descriere a problemei (de
exemplu mesajele de eroare care apar pe ecran);

■ Pentru a obţine asistenţă, vă rugăm verificaţi localizatorul furnizorilor
autorizaţi de service şi contactaţi cel mai apropiat Centru de asistenţă
Toshiba sau furnizor autorizat de servicii: 
toshiba-europe.com/asp-locator

■ Sunaţi la Centrul de asistenţă Toshiba din ţara în care vă aflaţi. Toshiba
va încerca să rezolve problemele legate de garanţie prin telefon şi este
posibil să vi se solicite cooperarea în ceea ce priveşte procedurile de
diagnostic de rutină în legătură cu problema pentru care aţi apelat. În
cazul în care Centrul de asistenţă Toshiba detectează disfuncţionalităţi
hardware la sistemul dvs., vi se va oferi un număr de identificare şi
instrucţiuni de service prin cele mai convenabile mijloace (de exemplu
fax, e-mail, voce).

Dacă sistemul dvs. se încadrează în condiţiile prevăzute de service-ul în
garanţie tip preluare şi returnare, Toshiba va stabili modalitatea de preluare
a unităţii defecte de la sediul dvs., va repara sau va înlocui toate sistemele
defecte sau părţi ale acestora acoperite de această garanţie cu piese noi
sau recondiţionate în fabrică sau cu sisteme egale din punctul de vedere al
performanţelor cu aparate noi, şi le va trimite înapoi la sediul dvs. Toshiba
va suporta toate costurile de reparaţie sau înlocuire (după cum consideră de
cuviinţă), aprovizionare şi asigurare necesare pentru acest proces, cu
excepţia faptului că Toshiba îşi rezervă dreptul de a taxa utilizatorul final
pentru asemenea costuri dacă utilizatorul final în cauză a efectuat o
solicitare pe baza acestei garanţii limitate care de fapt nu este acoperită de
aceasta. Într-un asemenea caz şi în limita permisă de legislaţia în vigoare,
Toshiba sau furnizării săi autorizaţi de servicii îşi rezervă dreptul de a reţine
sistemul până când utilizatorul final plăteşte pentru elaborarea estimării
costurilor.
■ Conform termenilor prevăzuţi de service-ul în garanţie tip prelevare de la

sau trimitere la domiciliu, vi se va solicita să expediaţi sistemul dvs.
Toshiba, inclusiv bateria, cablul de alimentare şi adaptorul de curent
alternativ unui furnizor de servicii autorizat de firma Toshiba pentru
reparaţii în termen de garanţie sau înlocuire, după cum consideră
necesar Toshiba, şi stabilirea detaliilor pentru preluarea acestuia la
terminarea reparaţiei. Dumneavoastră trebuie să plătiţi toate costurile de
expediere, taxele sau obligaţiile legate de transportul sistemului la şi de
la furnizorul de servicii autorizat de Toshiba. În plus, sunteţi responsabil
de asigurarea sistemului atât la livrare cât şi la preluare, deoarece nici
Toshiba, nici firma care asigură service în perioada de garanţie în
numele Toshiba nu au nicio responsabilitate pentru deteriorarea sau
pierderea pe drum.
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COSTURI SUPLIMENTARE
Toshiba nu răspunde pentru niciun fel de costuri de transport, livrare,
asigurare, obligaţii de import, taxe, onorarii de licenţiere şi niciun fel de tarife
pentru comunicaţia prin telefon/fax ca urmare a defecţiunii sistemului.
Totuşi, dacă garanţia dvs. standard va fi acoperită de un service în garanţie
tip preluare şi returnare, costurile pentru reparare sau înlocuire (după cum
consideră Toshiba de cuviinţa), aprovizionare şi asigurare vor fi acoperite de
Toshiba, cu excepţia faptului că Toshiba îşi rezervă dreptul de a taxa
utilizatorul final pentru asemenea costuri dacă utilizatorul final în cauză a
efectuat o solicitare pe baza acestei garanţii limitate care de fapt nu este
acoperită de aceasta. Într-un asemenea caz şi în limita permisă de legislaţia
în vigoare, Toshiba sau furnizării săi autorizaţi de servicii îşi rezervă dreptul
de a reţine sistemul până când utilizatorul final plăteşte pentru elaborarea
estimării costurilor.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
În limita permisă de legislaţia în vigoare, Toshiba nu va răspunde pentru
vandabilitatea şi potrivirea pentru un scop anume a sistemului. În limita
permisă de legislaţia în vigoare, în niciun caz Toshiba sau furnizorii săi
autorizaţi de servicii nu vor fi responsabili pentru (1) deteriorarea sau
pierderea de înregistrări, programe, date sau suporturi media de stocare
detaşabile, sau pentru (2) orice fel de daune de orice tip (incluzând aici
daune directe sau indirecte, pierderea de profituri ale afacerii, pierderea
economiilor sau alte daune speciale, accidentale, caracteristice sau pe cale
de consecinţă), apărute sau rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a
utiliza sistemele sau părţi ale acestora şi/sau materialele scrise incluse,
chiar dacă firma Toshiba, un furnizor, reprezentant, furnizor de servicii sau
distribuitor autorizat de Toshiba, au fost înştiinţaţi de posibilitatea unor
asemenea daune. În limita permisă de legislaţia în vigoare, orice
răspundere a Toshiba sau a furnizorilor săi care nu este exclusă, va fi
limitată la preţul de achiziţie a sistemului.

Excluderile şi limitările de mai sus în ceea ce priveşte responsabilitatea nu
se vor aplica pentru daune rezultate ca urmare a responsabilităţii
demonstrate a produsului Toshiba, în special pentru daune de genul leziuni
care afectează viaţa, corpul sau sănătatea.
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ACOPERIREA PE ŢĂRI
Această garanţie limitată europeană se aplică sistemelor achiziţionate în
următoarele ţări:

Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Coasta de Fildeş,
Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,
Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Macedonia,
Malta, Marea Britanie, Maroc, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, România, Senegal, Serbia, Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia, Togo, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria.
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