
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ADVANCED EXCHANGE SERVICE 

Следните правила и условия ще се прилагат за услугата Advanced Exchange Service („AES“), 
предоставяна заедно с всички услуги, предлагани по ограничената гаранция за хардуера на 
Microsoft за определени устройства на Microsoft („Устройство на Microsoft“). AES е включена без 
допълнително заплащане по търговските планове за защита на Microsoft, като например 
разширената услуга за хардуера на Microsoft („EHS“) и Complete. AES също така се включва без 
допълнително заплащане с търговски Surface Pro 6 за бизнеса, търговски Surface Laptop 2 за 
бизнеса, търговски Surface Pro 7 за бизнеса, търговски Surface Pro X за бизнеса, търговски Surface 
Laptop 3 за бизнеса, търговски Surface Book 3 за бизнеса, търговски Surface Go 2 за бизнеса, 
търговски Surface Laptop Go за бизнеса, търговски Surface Pro 7+ за бизнеса, търговски Surface 
Laptop 4 за бизнеса, търговски Surface Go 3 за бизнеса, търговски Surface Pro 8 за бизнеса, 
търговски Surface Laptop Studio за бизнеса и търговски Surface Laptop Go 2 за бизнес SKU на 
следните поддържани пазари: Австралия, Австрия, Белгия, България, Канада, Хърватия, Кипър, 
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Хонконг, Унгария, Индия, 
Ирландия, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Малта, Холандия, Нова 
Зеландия, Норвегия, Филипините, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Тайван, Обединеното кралство, 50 американски щата + 
окръг Колумбия и Пуерто Рико и Виетнам.  
 

Ако устройството Ви отговаря на условията за AES, Microsoft ще изпрати устройство за замяна 
(„устройство по Advanced Exchange”) на посочен от Вас адрес, когато заявите гаранционни услуги, 
които го покриват. Трябва да изпратите обратно оригиналното устройство на Microsoft в рамките 
на десет (10) дни от датата, на която Microsoft Ви изпрати устройството по Advanced Exchange 
(„Срок за връщане“).  

Когато изберете да добавите AES към искането си за обезпечени гаранционни услуги, Вие се 
СЪГЛАСЯВАТЕ със следните условия: 
 

1. Вашето устройство на Microsoft няма да отговаря на условията за AES, ако същото е 
повредено и/или не е обект на Стандартните гаранционни условия, EHS или 
Microsoft Complete, както е приложимо.  

2. Устройството съгласно Advanced Exchange ще бъде изпратено до Вас в кутия, 
включваща етикет за предплатена доставка. 

3. Трябва да използвате предварително платен етикет за изпращане, за да върнете 
устройството на Microsoft, за което сте получили устройство по Advanced Exchange и 
заявявате гаранционна услуга. Трябва да изпратите обратно оригиналното устройство 
на Microsoft в същата опаковка в рамките на 10 дни от датата, на която Microsoft Ви 
изпрати устройството по Advanced Exchange.  

4. За да е сигурно, че оригиналното устройство на Microsoft ще бъде върнато, Microsoft 
може да поиска да предоставите валиден номер на кредитна карта. В този случай 
КРЕДИТНАТА ВИ КАРТА НЯМА ДА СЕ ТАКСУВА, ако изпратите обратно оригиналното 
устройство на Microsoft (със серийния номер, който сте ни предоставили) в рамките на 
10 дни от датата, на която Microsoft Ви изпрати устройството по Advanced Exchange.  
 



Ще дължите стойността на устройството по Advanced Exchange, равна на неговата текуща 
препоръчана от производителя цена на дребно (MSRP), плюс такса за обработка, ако: (1) не 
изпратите обратно оригиналното устройство на Microsoft в рамките на 10 дни от датата, на която 
Microsoft Ви изпрати устройството по Advanced Exchange, посочена в системата за проследяване 
на куриерската фирма; (2) устройството на Microsoft не е в гаранция; и/или (3) устройството на 
Microsoft не е включено в гаранцията или услугата. Ако фирма Microsoft Ви е поискала номер на 
кредитна карта, ВАШАТА КРЕДИТНА КАРТА ЩЕ БЪДЕ ТАКСУВАНА С ТЕЗИ СУМИ АВТОМАТИЧНО  
 
 


