
УМОВИ ГАРАНТІЇ

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ
Суворо за наявності гарантійного талона / сертифіката, що дозволяє
ідентифікувати зв'язок з пристроєм;
*За відсутності гарантійного талона, а також у випадках часткового
заповнення полів бланка, що не дозволяє ідентифікувати зв'язок із
пристроєм – гарантія не надається.

ГАРАНТІЯ ПОШИРЮЄТЬСЯ
➔ На пристрій, внутрішні деталі (компоненти) якого вийшли з ладу не з

вини користувача, і не мають пошкоджень, не були відремонтовані,
та/або модифіковані, та наділені промисловим маркуванням Apple;

➔ На Mac та аксесуари, що входять до комплекту поставки, лише за
наявності дефектів виробничого браку;

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
➔ На апаратне та програмне забезпечення будь-яких інших виробників, у

тому числі випадках, коли останні поставлялися або продавалися в
комплекті (разом) апаратним забезпеченням Apple;

➔ На витратні матеріали (наприклад, акумуляторні батареї або захисне
покриття), якість яких з часом погіршується природним способом
(старіння виробу) за винятком випадків, коли пошкодження спричинені
дефектами матеріалів або виготовлення;

➔ На косметичні ушкодження, зокрема подряпини, вм'ятини чи
ушкодження пластика в області роз'ємів;

➔ На пошкодження внаслідок використання компонентів або продуктів
сторонніх виробників, які не відповідають характеристикам продукту
Apple;

➔ На пошкодження, що виникли внаслідок нещасних випадків /
неправильного або нецільового використання (фізичні ушкодження
різних видів, слідів пожежі, контакту з рідинами, контакту з активною /
не активною хімією, потрапляння комах, перепаду напруги, а також
інших проявів зовнішніх факторів / причин;

➔ На пошкодження внаслідок експлуатації Продукту Apple, без
дотримання рекомендацій керівництва користувача, технічних
характеристик або інших опублікованих інструкцій компанії
Apple;

➔ На пошкодження внаслідок обслуговування (зокрема, ремонт,
оновлення та розширення) особою, яка не є представником
компанії ASBIS або уповноваженим постачальником послуг;

➔ Продукт Apple, до якого були внесені апаратні зміни для покращення
його функціональності або розширення можливостей без письмового
дозволу на це компанії ASBIS;

➔ На дефекти в результаті природного зносу Продукту Apple або іншої
пов'язаної з цим причини;

➔ На випадки, коли з продуктів Apple були видалені або стертий серійний
номер.


