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ASUS Notebook Local Onsite Service Package 

• ASUS Notebook Local Onsite Service Package (LOSP) nabízí profesionální 
servis přímo u zákazníka, který, v kombinaci s on-line telefonátem a vzdálenou 
diagnostikou uživatelova notebooku a s ním souvisejícího hardwaru, pomáhá udržet 
počítač neustále v bezvadném stavu .

• Uživatelé mají možnost zakoupit balíček ASUS Local Onsite Service Package 
(LOSP) již při koupi svého notebooku od společnosti ASUS. Služba LOSP se vztahuje 
pouze na notebooky od společnosti ASUS, na které je uplatněna dvouletá záruční lhůta. 
Doporučujeme uživatelům, aby se svým prodejcem předem konzultovali zakoupení 
vhodného LOSP balíčku.
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vhodného LOSP balíčku.

• Tento balíček je ideální a pohodlnou volbou pro rodinu, kancelář a SOHO zákazníky, 
kteří díky němu získají možnost servisu přímo na místě, a to ihned po zaznamenání 
jejich požadavku



Proces zajištění podpory ASUS NB LOSP

OkamžitěOkamžitě Technik na místěTechnik na místě

•• 1. úroveň podpory společnosti 1. úroveň podpory společnosti ASUSASUS

•• OnOn--line line telefonickátelefonická & e& e--mail mail podporapodpora

•• Žádost uživatele o podporuŽádost uživatele o podporu

•• Má platnou registraciMá platnou registraci LOSPLOSP

•• Autorizovaný zástupce Autorizovaný zástupce ASUSASUS

•• Tech. podpora na Tech. podpora na HWHW

CZ Hotline: 

+420-596-766-888
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•• OnOn--line line telefonickátelefonická & e& e--mail mail podporapodpora

•• Zaznamenání žádosti o podporu Zaznamenání žádosti o podporu ASUSASUS na místěna místě

•• Má platnou registraciMá platnou registraci LOSPLOSP

& & aktivaciaktivaci
•• Obnovení funkce Obnovení funkce HWHW

• Tento dokument nenahrazuje žádný z ostatních způsobů servisní podpory nebo 
komunikace

• Servisní balíček je dostupný pouze u některých modelů a v některých zemích

• Podpora přímo u zákazníka je poskytována výhradně na území státu, ve kterém byl 
notebook původně zakoupen

• Služba servisu přímo na místě je dostupná v čase 8:30–17:00 ve dnech od pondělí do 
pátku, s výjimkou svátků

• Pokud bude žádost o servis u zákazníka zaznamenána před 14:00, technik společnosti 
ASUS/ASP dorazí na místo určení během následujícího pracovního dne; Žádosti 
zaznamenané po 14:00 budou přesunuty na následující pracovní den a technik společnosti 
ASUS/ASP dorazí na místo nejpozději druhý pracovní den po zaznamenání žádosti



Výhody a hlavní rysy služby ASUS Notebook LOSP

Výhody ASUS NB LOSP
• Udržení notebooku stále v 

bezvadném stavu
• Ideální a pohodlná podpora přímo    

u zákazníka
• Rychlý příjezd technika na místo 

určení po ověření žádosti
• Možnost zvolit mezi 2letou a 3letou 

LOSP

Hlavní rysy ASUS NB LOSP
• On-line telefonát a vzdálená diagnostika
• Servisní podpora notebooku a jeho 

hardwaru přímo u zákazníka
• Bezplatné náhradní díly a jejich výměna
• Servisní politika
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Servisní politika ASUS Notebook LOSP

• Služba ASUS Notebook Local Onsite Service Package (LOSP) je určena výhradně pro 
značkové notebooky společnosti ASUS. Nabízí profesionální servis přímo u zákazníka, avšak pouze 
v zemi, ve které byl notebook původně zakoupen.

• V případě technických problémů s hardwarem (kromě abnormálního stavu zmíněného dále), které 
se nepodaří odstranit během on-line telefonátu se společností ASUS, nebo při vzdáleném řešení 
problémů, poskytne společnost ASUS technickou podporu přímo u zákazníka a zajistí navrácení 
hardwaru zpět do funkčního stavu.

• Služba LOSP se vztahuje pouze na notebooky od společnosti ASUS, na které je uplatněna dvouletá 
záruční lhůta. Doporučujeme uživatelům, aby se svým prodejcem či dealerem předem konzultovali 
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záruční lhůta. Doporučujeme uživatelům, aby se svým prodejcem či dealerem předem konzultovali 
zakoupení vhodného LOSP balíčku.

• Služba LOSP musí být registrována a aktivována on-line. Pokud registrace a aktivace 
neproběhnou do 90 dnů od data zakoupení služby, dojde k vypršení její platnosti a vy již nebudete 
moci nijak využít kteroukoliv z výhod s ní spojených.

• Baterie notebooku je považována za spotřební součástku. Vzhledem ke standardní životnosti baterie 
je na tuto součástku poskytována pouze jednoletá záruční lhůta. Na baterii s propadlou záruční 
lhůtou se služba LOSP nijak nevztahuje.

• Na veškeré další příslušenství a součásti balení, včetně brašen, podpůrných disků, kabelů a vedení, 
myši a dalších produktů, se služba LOSP nevztahuje.



Servisní politika ASUS Notebook LOSP — pokračování

• Služba LOSP nabízí servis hardwaru přímo u zákazníka, avšak vztahuje se pouze na technické 
závady na hardwaru, ke kterým dojde během záruční lhůty a při jeho používání v normálních 
podmínkách. Tato služba se nevztahuje na jakékoliv závady softwaru, na poškození způsobená 
zákazníkem, ani na případy uvedené níže a některé další okolnosti:

1) S produktem bylo neodborně zacházeno, byla provedena neodborná oprava či modifikace 
neautorizovanou osobou;

2) Výrobní číslo notebooku, některé z komponent nebo příslušenství bylo změněno, přeškrtnuto nebo 
odstraněno;

3) Záruční pečeti byly poškozeny nebo upraveny;
4) K poškození produktu došlo v důsledku nehody, přírodní katastrofy, úmyslného či nechtěného 

nesprávného použití, špatného zacházení, zanedbané či nesprávné údržby nebo použití                      
v abnormálních podmínkách;

5) Je instalováno nebo připojeno periferní zařízení, které není produktem společnosti ASUS nebo není 
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5) Je instalováno nebo připojeno periferní zařízení, které není produktem společnosti ASUS nebo není 
touto společností prodáváno;

6) K poškození došlo v důsledku nesprávné instalace nebo připojení periferního zařízení (tiskárna, 
optická mechanika, síťová karta, USB zařízení atd.);

7) Poškození bylo způsobeno externím elektrickým selháním (např. přepětí, blesk při bouřce) nebo 
jakoukoliv nehodou;

8) Poškození bylo způsobenou použitím nebo skladováním v podmínkách, které neodpovídají 
podmínkám uvedeným v Uživatelské příručce k notebooku od společnosti ASUS (ASUS Notebook 
User's Manual);

9) Poškození bylo způsobeno v důsledku použití součástky, která nebyla vyrobena nebo prodána 
společností ASUS;

10) Došlo k poškození nebo ztrátě kteréhokoliv programu, dat nebo obsahu z vyměnitelných úložných 
zařízení, nebo bylo poškození způsobeno v důsledku obnovy programů či dat;

11) K poškození došlo při použití softwaru třetích stran nebo působením počítačového viru; nebo
12) Došlo ke ztrátě softwaru či dat způsobené v důsledku opravy nebo výměny komponent.


