เพลิดเพลินกับบริการการรับประ
กันถึงที่ฟรี 3 ปี ด้วย INTEL® NUC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 30 มิถุนายน – 28 ธันวาคม 2019

ซื้อ Mini PC หรือชุด Intel® NUC ที่อยู่ในเกณฑ์แล้วรับประกันบริการถึงที่ฟรี 1+2 ปี1 เพียงลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Computergate* แล้วรับการอัพเกรดบริการรับประกันถึงที่ 3 ปีเต็มฟรีไปเลย
จนกว่าสินค้าจะหมด

3
YEAR

ด้วยการรับประกันถึงที่ 3 ปีผ่านทาง
Computergate คุณจะได้เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ เช่น
• การสนับสนุนถึงที่ในวันเดียวกันหรือวันทำการถัดไป
• ปัญหาฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Intel
• การสนับสนุนชิ้นส่วนและแรงงานโดย Computergate
• บริการการติดตั้งและโปรเจ็กต์เพิ่มเติม
• บริการสนับสนุนและการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows

SKU INTEL® NUC ที่อยู่ในเกณฑ์ในโปรโมชั่น
INTEL® NUC 7:
BOXNUC7i7BNHXG

BOXNUC7i7BNKQ

BOXNUC7i5BNHXF

BOXNUC7i5BNKP

BOXNUC7i3BNHXF

BOXNUC7i3DNHNC

BOXNUC7i3DNKTC

BOXNUC7i5DNKPC

NUC7i5DNKPU

BOXNUC6CAYS

BOXNUC7CJYSAL

NUC5i3RYHSN

NUC8i7INHJA#/NUC8i7INHPA#

NUC8i5INHJA#/NUC8i5INHPA#

BOXNUC8i5BEHFA#

BOXNUC8i3BEHFA#

BOXNUC8i7BEHGA#

NUC8i5BEKPA

NUC8i7BEKQA

BOXNUC8i7HNKQC

BOXNUC8i7HVKVA

BOXNUC8i3CYSN

BOXNUC8i3CYSM

NUC8i3PNKO

INTEL® NUC 8:

BKNUC8v7PNKQ

NUC8v5PNKW

INTEL® NUC 10:
BXNUC10i7FNHJ#

BXNUC10i7FNHA#
BXNUC10i5FNHC#

BXNUC10i5FNHJ

#

BXNUC10i7FNKP#
BXNUC10i5FNKP#

BXNUC10i7FNHC#
BXNUC10i5FNHF#

BXNUC10i3FNHJ#

BXNUC10i3FNHF#

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก INTEL® ที่มีสิทธิ์
ทำการซื้อจากหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ในประเทศที่ร่วมรายการในการซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตจาก Intel® ด้านล่าง:
สิงคโปร์
• WPI Singapore
• Ingram Micro Asia Ltd

------------------

• Dicker Data Ltd
• Ingram Micro Pty Ltd
• Synnex Australia Pty Ltd

------------------

ออสเตรเลีย

อินโดนีเซีย
• PT Astrindo Senayasa
• PT Synnex Metrodata Indonesia
• WPI Indonesia

--------------------------------------------------------------------------------• Ingram Micro NZ Ltd
• Synnex New Zealand Ltd

มาเลเซีย
• Ingram Micro
Malaysia Sdn Bhd
• WPI Malaysia
• Achieva Technology
Sdn Bhd

--------------------

นิวซีแลนด์

--------------------

• Ingram Micro
(Thailand) Ltd
• Synnex Thailand
Public Co Ltd
• WPI Thailand

--------------------

ไทย

เวียดนาม
• WPI Vietnam
• Viet Son Informatic

ไปที่เว็บไซต์ของ Computergate หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เปิดตัวใน 2H 2019

#

การรับประกันมาตรฐานของ Intel® ยังคงมีผล บริการถึงที่เป็นบริการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ การรับประกันมาตรฐานของ Intel® และรายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005886/services.html.

1

ABOUT COMPUTERGATE
Computergate specialises in vendor warranties, partner, and managed support services, and works closely with Intel to add more value to existing warranty coverage of Intel®
Products. With Computergate, you can offer your customers on-site support the same day or the next day, servicing for all hardware failures including non-Intel parts, and more.

TERMS AND CONDITIONS
Service occasioned by the following events is NOT COVERED under this agreement. If service is required, this will be charged at the current “time and material” rates.
a. Damage caused by courier services, water, fire, lightening, earthquake, riot or war.
b. Malicious damage, equipment misuse, negligence or lack of environmental control.
c. Damage caused by a fault in telecommunication lines, modem, electricity supply or authority, local power supply or any external line for which Computergate is not responsible.
d. Extended travel costs beyond 50km from a major city GPO or a registered service partner of Computergate.
e. Damage or loss of software programs or data due to equipment, unlicensed software, software failure or viruses.
f. Configuration of Operating system software, backup service or application software.
g. Housekeeping activities, in particular those relating to maintenance of demonstrable back-ups, recovery, archiving, media formatting and data management.
h. Any freight shipments to the Computergate service centre.
i. Warranty may be voided if seals have been tampered with.
j. Rectification of the items listed above will be charged at the current prevailing charges.
© 2019 Intel Corporation. Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.

