
®EasyProtect  to przedłużona ochrona serwisowa dedykowana 

dla większości sprzętu elektronicznego, komputerowego, 

sprzętu ogólnego użytku domowego. Ochrona jest udzielana 

w zakresie tożsamym z gwarancją producenta sprzętu.

Zagwarantuj sobie bezpieczeństwo

www.easyprotect.pl



Sprawdź, co zyskujesz

przedłuż ochronę serwisową nawet o kolejne 36 miesięcy

realizacja napraw do kwoty wartości sprzętu, 

a w przypadku nieopłacalności - wymiana urządzenia

zdecydowanie niższe koszty w stosunku 

do samodzielnej naprawy sprzętu

przedłużona ochrona już od 49 zł

możliwość nabycia ochrony przez osoby prywatne, firmy,

jak i instytucje – 23% podatek VAT

pełna ochrona sprzętu na kolejne lata użytkowania

możliwość samodzielnego nabycia ochrony serwisowej 
w Strefie Klienta – www.easyprotect.pl/sk



przedłużoną ochronę 

serwisową EasyProtect® 

możesz nabyć na sprzęt 

w ciągu 90 dni od daty jego zakupu

wypełnij krótki 

formularz na stronie

www.easyprotect.pl/sk

dołącz skan lub zdjęcie 

dowodu zakupu sprzętu

dokonaj zapłaty poprzez 

szybką płatność PayU lub 

standardowym przelewem

niezwłocznie po zaksięgowaniu 

środków otrzymasz 

Certyfikat Gwarancyjny i fakturę VAT

®Zakup EasyProtect



zgłoś awarię poprzez 

formularz na stronie

http://easyprotect.pl/zn

w ciągu 14 dni 

otrzymasz naprawiony sprzęt

bezpłatny odbiór sprzętu 

przez kuriera 

!

Zgłoszenie awarii



Przedłużona ochrona serwisowa dotyczy sprzętu IT/Telco/Elektro, który posiada nie mniej 
niż 12 i nie więcej niż 60 miesięcy gwarancji producenta, importera lub sprzedającego

Naprawy realizowane są w serwisach autoryzowanych do sumy gwarancyjnej lub następuje 
wymiana sprzętu za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta sklepu Partnera

Dodatkowa ochrona serwisowa jest realizowana 
na warunkach tożsamych z gwarancją producenta sprzętu

Przedłużona ochrona serwisowa jest na stałe przypisana do sprzętu, 
co podnosi jego wartość przy ewentualnej odsprzedaży

Realizacja napraw w trybie door to door – wysyłka kurierem lub onsite u Klienta

® 
Możliwość nabycia ochrony EasyProtect do 90 dni od daty zakupu sprzętu

Brak udziału własnego ze strony Klienta w kosztach napraw 

Ochrona ma charakter globalny

Dowiedz się więcej



tabela
opłat

strefaklienta@easyprotect.pl



strefaklienta@easyprotect.pl

Znajdź nas



www.easyprotect.pl

®EasyProtect  to przedłużona ochrona serwisowa dedykowana 
dla większości sprzętu elektronicznego, komputerowego, 
sprzętu ogólnego użytku domowego. 

Jest udzielana w zakresie tożsamym 
z gwarancją producenta sprzętu.



Ochrona serwisowa 
w trybie Door to door

Sprawdź, co zyskujesz

partner@easyprotect.pl

przedłuż ochronę serwisową 

nawet o kolejne 36 miesięcy

realizacja napraw do kwoty 
wartości sprzętu, 

a w przypadku nieopłacalności 

wymiana urządzenia

zdecydowanie niższe koszty 
niż w przypadku 
samodzielnej 

naprawy sprzętu 

możliwość zakupu 

do 90 dni wstecz

pełna ochrona sprzętu 

na kolejne lata użytkowania

możliwość nabycia ochrony 

EasyProtect® przez osoby 

prywatne oraz rmy – stawki 

zawierają 23% podatek vat

przedłużona ochrona 

już od 49 zł



Schemat zakupu EP

przedłużoną ochronę serwisową EasyProtect® 

możesz zakupić na sprzęt w ciągu 90 dni od daty jego zakupu

wypełnij krótki formularz na stronie

http://zaplac.easyprotect.pl

dołącz skan lub zdjęcie dowodu zakupu sprzętu

(zdjęcie może być wykonane telefonem komórkowym)

zapłać poprzez dedykowaną stronę www lub 

standardowym przelewem

w ciągu 72 godzin otrzymasz 

Certyfikat Gwarancyjny i fakturę vat



Przedłużona ochrona serwisowa dotyczy sprzętu IT/Telco/Elektro, 
który posiada nie mniej niż 12 i nie więcej niż 60 miesięcy 

gwarancji producenta, importera lub sprzedającego

Naprawy realizowane są w serwisach autoryzowanych 
do sumy gwarancyjnej lub następuje wymiana sprzętu 

za pośrednictwem wskazanego przez gwaranta sklepu Partnera

Dodatkowa ochrona serwisowa jest realizowana 
na warunkach tożsamych z gwarancją producenta sprzętu

Przedłużona ochrona serwisowa jest na stałe przypisana do sprzętu, 
co podnosi jego wartość przy ewentualnej odsprzedaży

Realizacja napraw w trybie door to door – 
wysyłka kurierem lub onsite u klienta

Możliwość nabycia ochrony EasyProtect® 
do 90 dni od daty zakupu sprzętu.

Brak udziału własnego ze strony Klienta w kosztach napraw. 

Ochrona ma charakter globalny.

Dowiedz się więcej



www.easyprotect.pl


