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KAYIT
Kayıt yaptırmanız, Toshiba'nın size daha hızlı bir hizmet sunmasına
yardımcı olacak ve Toshiba ürününüzden en iyi verimi alabilmeniz için yeni
ürün güncelleştirmeleri, özel kampanyalar ve sürücü güncelleştirmelerinden
yararlanmanızı sağlayacaktır.

Lütfen garantinizi hemen şu adreste kaydedin:
toshiba-europe.com/registration

Bu Sınırlı Garanti kapsamında bir hak talebinde bulunduğunuzda, garanti
şartlarını kabul etmiş olursunuz.

Bu Sınırlı Garanti yasal haklarınızı etkilemez.

Garanti
Toshiba, son kullanıcıya ilk elden satılan (İlk Satın Alım) tüm Toshiba dizüstü
bilgisayarlar, tabletler ve/veya "Hepsi Bir Arada" PC'lerin (“Sistem”), garanti
süresi boyunca donanım bileşenleri ve/veya işçilik arızasına sahip
olmadığını garanti eder.

Garanti süresi on iki (12) aydır ve ilk satın alım tarihinde başlar. Ürünün
satın alım tarihini gösteren satış veya teslim belgeniz, satın alma tarihinizin
kanıtıdır. Garanti hizmeti almanın şartı olarak satın alım belgenizi
göstermeniz gerekebilir. 

Pillerin herhangi bir donanım veya işçilik kusuru olmadığına dair garanti,
ürünün niteliği gereği maksimum on iki (12) ayla sınırlıdır; bu sınırlı
garantiye ek olarak satın alınabilecek veya sunulabilecek garanti süresi
uzatmaları veya hizmetler bu süreyi etkilemez. Lütfen faturanızı ileride
başvurulma ihtimaline karşı saklayınız.

Bu Sınırlı Garanti kapsamındaki hak talepleri on iki (12) aylık garanti süresi
dahilinde yapılmalıdır. Takdiri Toshiba'ya ait olmak üzere, bu Sınırlı Garanti
kapsamında onarılan veya değiştirilen bir sistem veya parça için söz konusu
olacak garanti, asıl garanti süresinin geri kalanı boyunca veya üç (3) ay
süreyle (hangisi daha uzun ise) geçerli olacaktır.
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GARANTİ KAPSAMI
Sınırlı Garanti, sadece bu Toshiba Sınırlı Garantisinin sonunda liste halinde
sunulan ülkelerde (Bölge) geçerlidir; bu Bölgenin dışında yapılmış herhangi
bir ilk satın alım için geçerli değildir. Toshiba tarafından Toshiba markasıyla
veya Toshiba markasız dağıtılan yazılım (Sistem yazılımı da dahil ancak
bununla sınırlı olmamak üzere) ve Toshiba tarafından veya Toshiba için
üretilern herhangi bir donanım ürünü bu Sınırlı Garantinin kapsamına dahil
değildir. Toshiba'nın Toshiba markasıyla dağıtımını yaptığı yazılım
konusundaki yegane sorumluluğu, siz ve yazılım geliştiricisi/tedarikçisi
arasında yapılan ilgili son kullanıcı lisansında veya program lisansı
anlaşmasında açıklanmaktadır.

Sisteminizin dil tabanlı kısımlarını (örneğin, klavyeler) içeren garanti onarım
servisleri servis talebinin yapıldığı ülkede kullanılan birincil dilden başka bir
dilde sunulamayabilir. Toshiba, seçim hakkı kendisinde olmak kaydıyla, bu
garanti kapsamındaki tüm kusurlu Sistemleri veya bunların parçalarını
onaracak veya performans açısından yeni bir ürünün performansına eşit
olan veya fabrikada elden geçirilecek parçalarla değiştirecektir. Bu Sınırlı
Garanti, Sisteminizin tam olarak çalışır şekle getirilmesi için gerekli servis,
yedek parçalar ve işçilik masraflarını kapsar. Bu garanti kapsamında
değiştirilen bütün değiştirilmiş parçalar ve Sistemler Toshiba'nın malı
olacaktır.

Modele bağlı olarak, bazı parçalar (örneğin, AC adaptörü) müşterinin
kendisi tarafından kolaylıkla değiştirilebilir. Bu parçalara Müşteri Tarafından
Değiştirilebilen Parçalar denir. Toshiba, takdir yetkisi kendine ait olmak
üzere, Müşteri Tarafından Değiştirilebilen Parçaları son kullanıcıya
gönderebilir. Değiştirilen parça son kullanıcının eline geçtiğinde, orijinal
parça Toshiba'nın malı olur. Toshiba'nın talep etmesi halinde, orijinal parça,
masrafları Toshiba'ya ait olmak kaydıyla, Toshiba'ya iade edilmek
durumunda olabilir. Son kullanıcının gönderim talimatlarını almasından
itibaren on beş (15) iş günü içinde orijinal parçanın Toshiba'ya
ulaştırılmaması durumunda, son kullanıcı değiştirilen parçanın perakende
satış bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.
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GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYENLER
Bu Sınırlı Garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:
1. Normal sarf parçalarının, yani Sistemin kullanımı sırasında belli

aralıklarla değiştirilmesi gereken parçaların (örneğin, piller) makûl
seviyede aşınma ve eskime de dahil olmak üzere, normal eskime
yıpranmadan kaynaklanan kusurlar;

2. kırılmalar, yırtılmalar, çizikler, vuruklar, çizik veya solmuş kapaklar, 
plastikler ve bağlantı noklatarındaki kırıklar ve her türlü diğer kozmetik 
(görünüme yönelik) hasarlar;

3. hasarın sıvılar, kir, eksik tuş, kırık plastik aksam veya uygun olmayan 
kullanım kaynaklı olması durumunda, hasarlı veya rengi solmuş klavye 
veya tuş başlıkları;

4. başka bir ürünle birlikte kullanılmaktan kaynaklanan hasar;

5. Sistemin, Sistemle birlikte iletilen kullanıcı kılavuzuna uygun olarak 
kullanılmaması da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, normal 
kullanım amacından farklı bir amaç için kullanılması;

6. kaza, istismar, kirlenme, amacı dışında kullanım, virüsler, sıvıyla temas, 
yangın, deprem, uygun olmayan ve yetersiz bakım veya kalibrasyon, 
ihmal veya diğer harici nedenlerden kaynaklanan hasar;

7. duman, kir, is veya diğer dış etkiler sonucu meydana gelen çevresel 
hasar ve/veya kusurlar;

8. Toshiba'nın yazılı izni olmaksızın işlev veya yetenekleri değiştirilmiş bir 
Toshiba Sistemi;

9. seri numarası sökülmüş, hasar görmüş, kusurlu veya okunamaz 
duruma getirilmiş sistemler;

10. Toshiba tarafından üretilmemiş ve/veya satılmayan parçaların 
kullanımından kaynaklanan kusurlar da dahil olmak üzere, sistemde 
yapılan modifikasyonlar;

11. üçüncü taraf ürünlerinin (örneğin, bellek kartları) uygun olmayan şekilde 
montajı;

12. ekranın uygun olmayan kullanımından kaynaklanan kırılmalar, çizikler, 
vuruklar, sıvılardan ve sair hasarın göründüğü ekranlar;

13. LCD ekran teknolojisinin bulunduğu Sistemlerin LCD ekranlarındaki 
önemsiz düzeydeki piksel kusurları. Kusurlu LCD ekranlar hakkında 
daha fazla bilgi için, lütfen bu Toshiba Sınırlı Garanti dokümanının "LCD 
Ekran İlkesi" bölümüne başvurunuz.

14. Sistemin Toshiba'ya veya bir Toshiba Yetkili Servis Sağlayıcısına iadesi 
sırasında uygun olmayan nakliye ve ambalaj kullanımı kaynaklı 
hasarlar;
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15. bir Sistem için kullanımı öngörülen parçaların başka bir Sistem veya 
farklı bir marka veya modelde kullanımından kaynaklanan sorunlar;

16. Sisteme yapılan servis hizmetinin/onarımın veya modifikasyonların 
Toshiba veya Toshiba Yetkili Servis Sağlayıcısı dışında bir tarafça 
gerçekleştirildiği ürünler;

17. kullanıcının kendisinin yaptığı onarım veya müşteri tarafından 
değiştirilebilen parçalar dışındaki parça değişimlerinden kaynaklanan 
hasarlar;

18. Sistemin hatalı kullanımından kaynaklanan kusurlu donanım bileşenleri 
(örneğin, sabit disk sürücüsü); 

19. önceden yüklü herhangi bir yazılım, yazılımın kalitesi, performansı, 
ticari elverişlilik durumu veya belirli bir amaca uygunluğu;

20. Sistemle birlikte verilmiş veya sonradan kurulmuş herhangi bir 
programın, verinin veya çıkarılabilir depolama ortamının ve/veya 
herhangi bir yazılım programının kayba veya hasara uğraması;

21. bu Sınırlı Garanti Toshiba aksesuarlarının hiçbirini kapsamaz. Arıza 
durumunda, lütfen aksesuarlara ilişkin sınırlı sorumluluk kayıt ve 
şartlarına başvurunuz.

Sistem yukarıda belirtilen nedenlerin biri veya birden fazlası dolayısıyla bu
Sınırlı Garanti kapsamına giremiyorsa, Toshiba veya Yetkili Servis
Sağlayıcıları yine de son kullanıcı tarafından istekte bulunulduğu takdirde
onarım hizmeti sunabilirler. Bu durumda, Toshiba veya Toshiba Yetkili Servis
Sağlayıcısının parça, işçilik ve masrafları son kullanıcıya fatura
edebileceğini lütfen dikkate alınız. Ayrıca, son kullanıcının aslında bu Sınırlı
Garanti kapsamında olmayan bir ürün için hak talebinde bulunmasından
dolayı yapılan keşif ve maliyet tahmini için de, Toshiba veya Yetkili Servis
Sağlayıcılarının ücret talep etme hakları saklıdır. Böyle bir durumda ve
yasalarca izin verildiği ölçüde, Toshiba veya Yetkili Servis Sağlayıcıları son
kullanıcının keşif ve maliyet tahmini masraflarını ödemesine kadar Sistemi
alıkoyma hakları da saklıdır.

YAZILIM
Toshiba önceden kurulu yazılım, kalitesi, performansı, ticarete uygunluğu
veya belirli bir amaca uygunluğu konusunda açık veya zımni hiçbir garanti
vermemektedir. Toshiba bunlara ek olarak yazılımdaki işlevlerin sizin
gereksinimlerinizi karşılayacağı veya yazılımın hatasız çalışacağı
konusunda da herhangi bir garanti vermemektedir. Sonuç olarak, aksi yazılı
olarak belirtilmedikçe yazılım “OLDUĞU GİBİ” satılmaktadır.

Toshiba, Toshiba tarafından desteklenmeyen ürünler, yazılım veya seçenek
veya konfigürasyonları kullanıldığında ortaya çıkabilecek birlikte çalışabilirlik
veya birbirine uygunluk sorunlarından sorumlu değildir.

Warranty_all.book  Page 5  Friday, February 21, 2014  5:57 PM



TR-6 Toshiba Sınırlı Garantisi

Toshiba Sınırlı Garantisi

LCD EKRAN İLKESİ
Tüm Toshiba LCD ekranlarında son teknoloji ürünü, entegre Thin Film
Transistor (İnce Film Transistor) (TFT) veya ultra parlak Clear Super View
(Net Süper Görünüm) (CSV) teknolojisi bulunmaktadır. Bu gibi engelleyici
piksel hatalarını önlemek için, LCD ekranların Toshiba'da üretimi esnasında
ISO 9241-307 (Hata Sınıfı II) standardını tavizsiz olarak temel alan titiz
kalite denetimleri uygulanmaktadır.

Oluşabilecek farklı piksel hatası türleri grafikte gösterilmektedir.

Toshiba LCD ekranının gösterebileceği, izin verilen maksimum piksel hatası
sayısı ve türü aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Daha çok sayıda piksel
hatası bulursanız, hatalar ister tip I, ister tip II, isterse tip III olsun, garanti
kapsamında hak talebinde bulunabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, lütfen
Toshiba Destek Merkeziyle veya tercih ettiğiniz Yetkili Toshiba Servis
Sağlayıcısı ile irtibat kurarak garanti kapsamında hak talebinde bulununuz.

* Sahip olduğunuz ekran modeli tipini öğrenmek için, lütfen ürününüzün teknik bilgilerini
görüntüleyin.

Ekran 
modelleri* Çözünürlük Piksel sayısı

Piksel Hatası 
Tip I sürekli 
parlak piksel

Piksel Hatası 
Tip II sürekli 
karanlık piksel

Piksel Hatası 
Tip III sürekli 
yetersiz piksel

WSVGA (1024 x 600) 614400 2 2 2

XGA (1024 x 768) 786432 2 2 3

WXGA (1280 x 768) 983040 2 2 4

WXGA (1280 x 800) 1024000 3 3 4

SXGA (1280 x 1024) 1310720 3 3 5

HD (1366 x 768) 1049088 3 3 4

SXGA+ (1400 x 1050) 1470000 3 3 6

WXGA (1440 x 900) 1296000 3 3 5

HD+ (1600 x 900) 1440000 3 3 6

UXGA (1600 x 1200) 1920000 4 4 8

HD+ (1680 x 945) 1587600 4 4 6

WSXGA (1680 x 1050) 1764000 4 4 7

FHD (1920 x 1080) 2073600 5 5 8

WUXGA (1920 x 1200) 2304000 5 5 9

WQXGA (2560 x 1600) 4096000 8 8 15

Bir pikselin
yapısı

3 Alt-Piksel

1 Piksel

Piksel hatası türü I Piksel hatası türü II Piksel hatası türü III

Bir piksel sürekli
yanıyor (beyaz bir
nokta olarak görünür).

Bir piksel sürekli sönük
(siyah kalır).

Alt piksellerden biri
sürekli yanıyor ya da
yanıp sönüyor.

Alt piksellerden biri
sürekli sönük (siyah kalır)
ya da yanıp sönüyor.
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MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Herhangi bir üniteyi servise götürmeden önce, gizli, müseccel veya kişisel
bilgilerinizi yedeklemeyi ve kaldırmayı unutmayınız. 

Sistem üretildiğinde Toshiba tarafından yüklenen yazılım haricindeki her
türlü program, kurtarma ortamları, veriler veya uzaktaki depolama
ortamlarının saklanması (yedeklenmesi) ve bunun yanı sıra her türlü
programın düzeltilmesi veya tekrar yüklenmesinden siz sorumlusunuz.
Garanti kapsamında servis için getirilen Sistem ile ilgili olarak, Toshiba (1)
Sistemi onarmayı veya (2) Sistemi eşit kalitede üretilmiş bir yenisiyle
değiştirmeyi seçebilir; dolayısıyla ilk aldığınız Sistemde sakladığınız verilere
tekrar erişemeyebilirsiniz. 

Sisteminizle birlikte bir kurtarma ortamı verilmiş ise, lütfen bu ortamı güvenli
şekilde muhafaza etmeye özen gösterin; başka bir kurtarma ortamı talep
edemeyebilirsiniz ve ortamın yedeklenmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

Ürününüzle birlikte sistem kurtarma seçeneği verildiyse, sabit diskinizde
önceden kurulu özelliğin ya bir CD ya da bir DVD ortamına yedeklenerek
güvenli şekilde saklanması büyük önem taşır. Daha fazla bilgi için lütfen
Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Önceden kurulu Yazılım bulunmaya Sistemlerde, kurtarma ortamının veya
sistem kurtarma seçeneğinin kapsama dahil olmadığını lütfen unutmayın.
Tercih ettiğiniz İşletim Sistemine bağlı olarak sadece sınırlı özellikler
kullanılabiliyor olabilir. Bir İşletim Sisteminin kurulumundan kaynaklanan
hatalar veya hatalı işleme durumu bu garantinin kapsamında değildir.

Garanti Hizmetinden Yararlanılması
Toshiba Sınırlı Garantiniz uyarınca, servise verilecek ürünün kendinizin
tarafından getirilmesi veya postayla gönderilmesi söz konusudur. Bazı
ülkelerde, söz konusu ürünün bulunduğunuz yerden teslim alınıp, tekrar
buraya teslim edildiği hizmet şekli de söz konusu olabilir. Bulunduğunuz
yerde garanti kapsamında hangi uygulamanın olduğunu öğrenmek için,
lütfen Toshiba veya Yetkili Servis Sağlayıcınızla irtibat kurunuz.

Garanti hizmeti aşağıdaki kayıt ve şartlara tâbidir:
■ Toshiba'ya başvurmadan önce, lütfen:

■ Sisteminizin şarj edilmiş/ veya şebeke elektriğine bağlanmış ve
düzgün şekilde açılmış olup olmadığını kontrol edin;

■ Sistemdeki her türlü aksesuar ve harici bağlantıları çıkararak,
orijinal konfigürasyona geri döndürünüz; kısa bir süre önce
yüklenmiş olan yazılım sorunlara neden olmuş olabilir; lütfen bu
yazılımları kaldırınız; uzaktaki depolama cihazları ve diğer yan
bağlantılar varsa, bunların bağlantısını kesiniz ve her türlü disket,
CD-ROM, elektrik kablosu, vb. ni çıkarınız;

■ Ürününüzün nasıl çalıştırılacağı ve sorunların nasıl giderileceği
hakkında önemli ipuçları için Kullanıcı Elkitabına bakınız;
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■ Sistemin adını, model numarasını, seri numarasını, donanım ve
yazılım konfigürasyonunu ve sorunun tanımını (örneğin, ekranda
görünen mesajları) bir kenara not ediniz.

■ Destek almak için, lütfen en yakın Yetkili Servis Sağlayıcısı bulucusuna
bakın veya size en yakın Toshiba Destek Merkezine veya Yetkili servis
Sağlayıcısına başvurun: 
toshiba-europe.com/asp-locator

■ Bulunduğunuz ülkedeki Toshiba Destek Merkezini arayınız. Toshiba,
garanti sorunlarını telefonda çözme girişiminde bulunacaktır ve bu
telefon görüşmesiyle bağlantılı olarak rutin tanı koyma işlemlerinin
yapılmasında yardımınıza ihtiyaç duyabilir. Toshiba Destek Merkezinin
Sisteminizdeki donanım arızalarını bulmasından sonra, tanımlama
numarası ve servis talimatları size en kolay yoldan (örneğin, faks,
eposta, sesli mesaj) size gönderilecektir.

Sisteminizin garantisi ürünün bulunduğunuz yerden teslim alınmasını ve
teslim edilmesini kapsıyorsa, Toshiba kusurlu ünitenin bulunduğunuz yerden
teslim alınması ve, kendi seçimine göre, bu garanti kapsamında onarılması
veya kusurlu Sistemlerin veya parçalarının yenileriyle veya fabrikada
düzeltilen ve performans açısından yeni ürünlere eşdeğer parça ve
sistemlerle değiştirilmesi ve tekrar bulunduğunuz yere teslim edilmesi için
gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Toshiba, bu süreçte her türlü onarım veya
değiştirme (kendi seçimine göre), lojistik ve sigorta masraflarını
karşılayacaktır; ancak Toshiba aslında bu Sınırlı Garanti kapsamında dahil
olmayan bir ürün için son kullanıcı tarafından hak talebinde bulunulması
sonucunda oluşabilecek masrafları son kullanıcıdan talep etme hakkını
saklı tutar. Böyle bir durumda ve yasalarca izin verildiği ölçüde, Toshiba
veya Yetkili Servis Sağlayıcıları son kullanıcının keşif ve maliyet tahmini
masraflarını ödemesine kadar Sistemi alıkoyma hakları da saklıdır.
■ Toshiba Sisteminizin kendiniz tarafından götürülmesini veya postayla

gönderilmesini kapsayan servis garantisinin şartları kapsamında,
sisteminizi Toshiba'nın seçimine göre garanti dahilinde onarım veya
değiştirme işlemi için Toshiba Yetkili Servis Sağlayıcısına pili, elektrik
kablosu ve AC adaptörü ile birlikte göndermeniz ve onarım veya
değiştirme işleminin tamamlanmasından sonra sistemin teslim alınması
için gerekli düzenlemeyi yapmanız gerekecektir. Ürünün Toshiba Yetkili
Servis Sağlayıcısına götürülmesi ve oradan teslim alınması ile ilgili
taşıma giderleri, vergiler veya harçlar sizin tarafınızdan peşin olarak
ödenmelidir. Buna ek olarak, Sistemin teslim edilmesi ve teslim alınması
için sigorta yaptırmak sizin sorumluluğunuzdadır; Toshiba ve Toshiba
adına servis sunan şirket Sistemin taşınması sırasında oluşan zarar-
ziyan ve kayıptan sorumlu değildir.
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EK MALİYETLER
Toshiba Sistemin kusuru sonucunda doğacak ulaşım, teslimat veya sigorta
giderinden, ithalat harcından, vergilerden, lisans bedellerinden ve telefon /
faks haberleşmesi giderlerinden sorumlu değildir. Bununla birlikte, Standart
Garantiniz ürünün bulunduğunuz yerden teslim alınmasını ve teslim
edilmesini kapsıyorsa, onarım veya değiştirme (Toshiba'nın seçimine göre),
lojistik ve sigorta masrafları Toshiba tarafından karşılanacak ve Toshiba
aslında bu Sınırlı Garanti kapsamında dahil olmayan bir ürün için son
kullanıcı tarafından hak talebinde bulunulması sonucunda oluşabilecek
masrafları son kullanıcıdan talep etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda
ve yasalarca izin verildiği ölçüde, Toshiba veya Yetkili Servis Sağlayıcıları
son kullanıcının keşif ve maliyet tahmini masraflarını ödemesine kadar
Sistemi alıkoyma hakları da saklıdır.

SORUMLULUK KISITLAMASI
Yasalarca izin verildiği ölçüde, Toshiba, Sistemin ticari elverişliliğinden ve
belirli bir amaca uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Geçerli yasaların
izin verdiği ölçüde, Toshiba veya Yetkili Servis Sağlayıcısı (1) verileri veya
sökülebilir veri saklama ortamının zarar görmesinden veya kaybolmasından
ya da bozulmasından, veya (2) Toshiba, tedarikçisi, yetkili bir Toshiba
temsilcisi, servis sağlayıcısı veya bayiiye böyle bir hasar olasılığı önceden
bilgilendirilmiş olsa bile, Sistemin veya parçalarının ve/veya Sistemle birlikte
tedarik edilen yazılı belgelerin kullanılması veya kullanılamaması nedeniyle
doğacak hiçbir zarardan (dolaylı veya doğrudan oluşan zarar ziyandan,
ticari kar kaybından, tasarruf kaybından veya garanti, sözleşme vb
ihlalinden kaynaklanan özel, kaza sonucu oluşan veya sonuç olarak ortaya
çıkan zarar ve ziyandan) sorumlu olmayacaktır. Yasalarca izin verildiği
ölçüde, Toshiba veya tedarikçisinin kapsamn dışında olmayan her türlü
yükümlülüğü Sistemin satın alım fiyatıyla sınırlı olacaktır.

Yukarıda belirtilen kapsam dışı durumlar ve sınırlamalar, başta yaşamsal,
bedensel veya sağlıkla ilgili zararlar olmak üzere, gösterilen Toshiba
ürününe ilişkin Toshiba'nın sorumluluğundan kaynaklanan hasarlar için
geçerli değildir.

ÜLKE KAPSAMLARI
Bu Avrupa Sınırlı Garantisi aşağıda liste halinde sunulan ülkelerde satın
alınan Sistemler için geçerlidir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Fas, Fildişi Sahili, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda,
Karadağ, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya,
Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Senegal, Sırbistan, Slovakya,
Slovenya, Togo, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan.
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