
وط واألحكام الخاصة بخدمة االستبدال مقدًما   الشر

وط واألحكام التالية عىل خدمة االستبدال مقدًما )“ ”( المقدمة جنًبا إىل جنب مع أي خدمات مقدمة بموجب  AESستنطبق الشر

ن خدمة Microsoftجهاز )“ Microsoftألجهزة معينة من  Microsoftضمان األجهزة المحدود من  بدون أي   AES”(. يتم تضمي 

ن  Complete"( و EHS" التجارية مثل خدمة األجهزة الموسعة )"Microsoftرسوم إضافية بموجب "خطط حماية  . كما يتم تضمي 

 Surface Laptop Goلـ   SKUحدات و و التجارية لألعمال  Surface Pro 8بدون أي رسوم إضافية مع وحدات التخزين  AESخدمة 

ي األسواق المدعومة التالية: البحرين والكويت وعمان وقطر   Surface Laptop Studioة لألعمال والتجاري 2
التجارية لألعمال فن

 والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

 لالستفادة من خدمة 
ً
كة AESإذا كان جهازك مؤهال "( إىل  جهاز االستبدال مقدًمابشحن جهاز بديل )" Microsoft، فستقوم شر

ة  Microsoftموقعك المحدد عندما تطلب خدمات الضمان المشمولة. يجب عليك شحن الجهاز األصىلي إىل  ي غضون عشر
  (10)فن

ة اإلرجاعلجهاز االستبدال مقدًما إليك )“ Microsoftأيام من تاريــــخ شحن   ”(.  فتر

وط التالية:  إىل AESعندما تختار إضافة خدمة    طلبك لالستمتاع بخدمات الضمان المشمولة، فإنك توافق عىل الشر

 للحصول عىل خدمة  Microsoft. لن يكون جهاز 1
ً
ي حالة تلف الجهاز و/أو عدم تغطيته بموجب   AESالخاص بك مؤهال

فن

وط الضمان القياسية أو   ، حسب االقتضاء.  Microsoft Completeأو  EHSشر

ا.  . سيتم شحن جه2
ً
ي صندوق يتضمن ملصق شحن مدفوع مسبق

 از االستبدال مقدًما إليك فن

ا إلعادة جهاز 3
ً
الذي تلقيت بسببه جهاز االستبدال   Microsoft. يجب عليك استخدام ملصق الشحن المدفوع مسبق

ي  Microsoftمقدًما وتطلب خدمة الضمان له. ستحتاج إىل شحن جهاز 
ي نفس الصندوق فن

  10غضون  األصىلي الخاص بك فن

 بشحن جهاز االستبدال مقدًما إليك.    Microsoftأيام من تاريــــخ قيام 

كة  Microsoft. لضمان إرجاع جهاز 4 ، قد تطلب منك شر ي مثل   Microsoftاألصىلي
تزويدنا برقم بطاقة ائتمان صالح. فن

األصىلي )الذي يحمل  Microsoftهذه الحالة، لن يتم تحصيل رسوم من بطاقة االئتمان الخاصة بك إذا قمت بشحن جهاز 

ي غضون 
 بشحن جهاز االستبدال مقدًما إليك.   Microsoftأيام من تاريــــخ قيام   10الرقم التسلسىلي الذي أرسلته إلينا( فن

ي تساوي 
 عن تكلفة جهاز االستبدال مقدًما ورسوم المعالجة الت 

ً
لم تقم   (1)الحاىلي لجهاز االستبدال مقدًما، إذا:  MSRPستكون مسؤوال

ي غضون  Microsoftشحن جهاز ب
بشحن جهاز االستبدال مقدًما إليك كما هو   Microsoftأيام من تاريــــخ قيام  10األصىلي مرة أخرى فن

كة االتصاالت؛  تم استبعاد جهاز   (3)خاضًعا للضمان؛ و/أو  Microsoftلم يكن جهاز  (2)موضح بواسطة نظام التتبع الخاص بشر

Microsoft  كة من الضمان أو الصيان رقم بطاقتك االئتمانية، فسيتم تحصيل رسوم تلقائًيا من بطاقة   Microsoftة. إذا طلبت منك شر

 االئتمان الخاصة بك


