
GARANCIA KITERJESZTÉS

A HARDVER VÁSÁRLÁSAKOR MINDIG 
FIGYELEMBE KELL VENNI AZ 
ESETLEGES LEÁLLÁSOKAT ÉS EXTRA 
KÖLTSÉGEKET, AMELYEK A HARDVER 
MEGHIBÁSODÁSÁHOZ VEZETHETNEK. 
PÉLDÁUL, HA VAN EGY MC9200 MOBIL 
SZÁMÍTÓGÉP A TERMELÉSBEN, 
AMELY LEÁLLT, MIHEZ KEZD?
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/garancia-kiterjesztes-bp30)
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GARANCIA KITERJESZTÉS

A hardver vásárlásakor mindig figyelembe kell venni az esetleges leállásokat és extra költségeket, amelyek a hardver 
meghibásodásához vezethetnek. Ha például, Önnek van egy MC9200 mobil adatgyűtő terminálja a raktárban vagy egy 
áruátvételi ponton, amely hirtelen minden előjel nélkül leáll akkor mihez kezd? A mobil adatgyűjtő eszközök cseréje 
költséges lehet, és a kisebb költségkerettel rendelkező cégek könnyen kifogyhatnak az éves előre tervezett keretből. 

Megfontolandó tanács lehet, hogy mikor eszköz beszerzésre került a sor akkor tájékozódjon minden lehetséges extra 
garanciális szerződésről és a kapott információk alapján mérlegeljen. A szolgáltatási szerződések segítséget 
nyújthatnak a támogatott termékek javításához és karbantartásához, így a lehető leghamarabb újra elérhetővé 
válhatnak a teljes termelésben. A javítási folyamatot úgy kezeljük, hogy a termék kezdeti élettartalmától a végéig 
bezárólag a garancia kiterjesztést gondoskodjon. 

A garancia kiterjesztést egy platina-támogatási szolgáltatás, amely garantált helpdesk hozzáférést, technikai 
támogatást, javítást és menedzsmentet biztosít a lefedett termékek számára. A garancia kiterjesztést lehetővé teszi, 
hogy teljes mértékben ügyfeleire összpontosítson. Az eszközökkel kapcsolatban teljesen nyugodt lehet, mert a gyártók 
vagy saját technikai szakembereink támogatást és javításokat tudnak nyújtani, telefonon vagy távoli kapcsolaton 
keresztül. 

Ne felejtse el hozzáadni a garancia kiterjesztést az összes hardver vásárláshoz! Ha bármilyen kérdése van a garancia 
kiterjesztésel kapcsolatban, vagy szeretné tudni, hogy a termékre meg van -e kötve a szerződés, kérjük vegye fel a 
kapcsolatot velünk elérhetőségeink bármelyikén.
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