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AppleCare+ dekker skader som følge av uhell.*
AppleCare+ for iPhone gir deg to år med reparasjondekning fra Apple, inkludert dekning
av opptil to tilfeller av skade som følge av uhell i løpet av 12 måneder. I tillegg får du
prioritert tilgang til Apple- eksperter på chat eller telefon.*

Produktbeskrivelse

AppleCare+ dekker skader som følge av uhell.*
AppleCare+ for iPhone er et forsikringsprodukt som gir deg teknisk support fra eksperter og dekning for maskinvare i opptil to år,
inkludert opptil to tilfeller av skade i løpet av 12 måneder, mot en egenandel på kr 290 for skjermskader eller kr 890 for andre skader.
Dekningen gjelder fra den opprinnelige kjøpsdatoen for AppleCare+.*
AppleCare+-avtalen gjelder i tillegg til en forbrukers rett til gratis reparasjon, erstatning, prisreduksjon eller refusjon fra selgeren eller en
tidligere selger i distribusjonskjeden for varer som ikke samsvarer med salgsavtalen innen to år fra levering, eller opptil fem år fra
levering for varer som er ment å vare betydelig lenger enn to år, i henhold til forbrukerkjøpsloven av 2002. Du finner mer informasjon på
www.apple.com/no/legal/statutory-warranty/.
Service og support på ett og samme sted
Prioritert tilgang til Apple-eksperter på chat eller telefon
Hjelp samme dag i de fleste større byer over hele verden*
Ekspressutskiftning: Apple kan sende deg en erstatningsenhet, så du ikke trenger å vente på reparasjonen*
Reparasjonsinnsending: Send inn iPhone med forhåndsfrankert emballasje fra Apple.
Reparasjonsinnlevering: Ta iPhonen med til en Apple Store eller en annen Apple-autorisert serviceleverandør
Maskinvaredekning som også dekker uhell
iPhonen din
Batteriet*
Opptil to tilfeller av skader i løpet av 12 måneder, mot en egenandel på kr 290 for skader på skjermen eller kr 890 for andre
skader*
Svar på alle spørsmål om Apple-programvare
Bruk av iOS og iCloud
Programvaresupport for FaceTime, Mail, Kalender og andre Apple-apper for iPhone
Tilkobling til trådløse nettverk

Spesifikasjoner
Produsent

Apple

Lengde

2 år

Kjøp av AppleCare+ kreves ikke for å kjøpe iPhone. AppleCare+ forutsetter at du godtar vilkårene for avtalen. Se produktinformasjon og vilkår for forsikringsproduktet og Apples
salgsvilkår på www apple com/legal/sales-support/applecare/applecareplus

salgsvilkår på www.apple.com/legal/sales support/applecare/applecareplus.
*Servicedekningen gjelder kun for iPhone og inkludert originaltilbehør med materialdefekter eller produksjonsfeil og for batterier som er redusert med 80 prosent eller mer i forhold til
originalspesifikasjonen. Erstatningsutstyret som Apple tilbyr som en del av reparasjons- eller erstatningsservicen, kan være nytt eller like godt som nytt, både når det gjelder ytelse
og pålitelighet. Ekspressutskiftning er ikke tilgjengelig under servicetillegget for bytte av skjerm.
Dekningen gjelder fra den opprinnelige kjøpsdatoen for AppleCare+. Hvis tilfeller av skader ikke brukes, utløper de etter 12 måneder, og du får to ytterligere tilfeller av skader som
kan brukes i løpet av de neste 12 månedene av dekningen.
Lokale tellerskritt kan påløpe. Telefonnumre og åpningstider kan variere og bli endret.
Tilgjengelighet for og type hjelp samme dag kan variere etter region og iPhone-modell. Ved internasjonal service kan Apple tilby en tilsvarende iPhone eller reparere den med deler
som oppfyller lokale krav. Tilgjengelighet av innsendingssupport avhenger av hvilket land tjenesten etterspørres i, og hvor den Apple-autoriserte serviceleverandøren befinner seg.
Se betingelsene over for mer informasjon.
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