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Acer Promise: Reliability 

Продуктите на Acer са проектирани и тествани в своята надеждност. 

Въплътили най-новите технологии, за да устоят на предизвикателствата от 

всекидневието на бизнеса. Ние в Acer сме уверени в качеството на нашите 

устройства и продължаваме програмата Acer Reliability Promise за цялата си 

професионална гама продукти. 

Успешно представената преди четири години програма продължава да бъде 

уникално предложение. Създадена за нашите клиенти – юридически лица, 
регистрирани по ДДС, или физически лица, регистрирани като упражняващи 

свободна професия, програмата е част от дългосрочната и стратегическа инвестиция 

на компанията в сегмента на бизнес продуктите.*  

Чрез закупуването на професионален продукт Acer в периода до 31-ви 

декември 2018 г. и регистрацията на същия в рамките на 30 дни, получавате право да 

изискате 100% възстановяване на покупната цена.* 
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В Acer създаваме нашите продукти с най-добрите компоненти в класа си, 

което им гарантира революционна производителност, надеждност, сигурност на 

данните и енергийна ефективност, без компромиси. Поради това можем да си 

позволим да се ангажираме с подмяна или ремонт на крайно-клиентски устройства, 

като същевременно възстановим 100% заплатената сума.*  

Крайните клиенти могат да се възползват от програмата и да заявят 

желанието си за възстановяване на пълната стойност - 100% от заплатената сума за 

закупеният квалифициран ACER продукт, в случай че при същия се появи техническа 

неизправност и бъде отремонтиран по гаранция в рамките на първата година от 

закупуването му.* 

Програмата е изключително подходяща и за клиенти с интерес към 

закупуване на повече от едно устройство, тъй като дава възможност за регистрация 

на до 50 приложими продукта, като покрива всеки един от закупените поотделно.  

Tази промоция е валидна за новозакупени устройства в периода от 1-ви 

февруари до 31-ви декември 2018 г. от по-долу изброените категории: 

 Настолни: Veriton - всички конфигурации с Professional OS. 

 Ноутбуци: TravelMate – всички конфигурации с Professional OS. 

Aspire PRO, Swift PRO, Spin PRO – всички конфигурации с 

Professional OS. 

 2-in-1: Switch 3, 5 и 7 – всички конфигурации с Professional OS. 

 Монитори: Серии - B, BE0. 

 Проектори: Серия P. 

*Приложими са общите условия на програмата ACER Reliability Promise

Как да участвате
1. За да регистрирате вашата покупка, моля посетете https://acerpromise.com/, кликнете на линка

“Регистрация” и въведете необходимата информация в срок до 30 календарни дни от
закупуването. Изписаната дата на фатурата/касовия бон при закупуването, се счита за ден 1-ви.
Вашата заявка ще бъде валидирана и ще получите приветстващ е-мейл, който потвърждава
успешната регистрация.

2. Ако смятате, че вашият приложим по Промоцията продукт е получил техническа неизправност в
рамките на първата година след закупуването, то трябва да последвате стъпките за отстраняване
на проблема посочени във вашата гаранционна карта, а именно:
I. Посетете ACER онлайн центъра за поддръжка http://www.acer.com/worldwide/support/ за да 

съобщите за възникналия проблем и да инициирате неговото отстраняване.
II. Подайте заявка за претенция в рамките на 30 дни от приключване на ремонта на 

устройството, като въведете вашия уникален регистрационен номер и попълните 
необходимите полета, включително номера на протокола за извършен гаранционен ремонт. 
Същият ще ви бъде предоставен от оторизирания сервиз заедно с отремонтирания продукт.

III. Прикачете протокола за извършен гаранционен ремонт от Acer или Acer оторизиран сервиз, с 
ясно описано естеството на отстранения технически проблем. 



Aктуалният списък на приложимите продукти по партидни номера можете да откриете на 

страницата на програмата.  

Сайтът на програмата е на български език, с лесна за нашите клиенти процедура по 

регистрация на продукта в няколко стъпки и опростено подаване на заявка. 

Не пропускайте изключителната възможност да защитите вашата инвестиция 

закупувайки професионален продукт от Acer. Регистрирайте вашето устройство в 

Acer Reliability Promise. 
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