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Media alert 

Gwarancja Premium dla posiadaczy 

urządzeń z serii HP Premium 
HP oferuje swoim Klientom usługę Gwarancji Premium. 

Program obejmuje wszystkie zakupione i zarejestrowane 

urządzenia z serii HP Premium: OMEN, Spectre oraz Envy. 

Wsparcie HP to m.in. naprawa door-2-door i dedykowany 

opiekun na czas naprawy 
 

Warszawa, 24 czerwca 2019 r. – Firma HP startuje z programem Gwarancja Premium 

skierowanym do użytkowników wybranych urządzeń HP Premium. Każdy, kto zdecyduje 

się na zakup laptopa z rodziny OMEN by HP, Spectre lub Envy zyskuje obsługę VIP, 

dedykowanego konsultanta i priorytetową naprawę. Bezpłatne, zdalne wsparcie Premium 

obowiązuje w trakcie i po zakończeniu gwarancji.1 W pakiecie Premium wyspecjalizowani 

agenci odpowiedzą na pytania i pomogą rozwiązać kwestie serwisowe z produktem HP. 

 

Gwarancja Premium to: 

 

Priorytetowa naprawa door-2-door: Satysfakcja z użytkowania produktów Premium jest 

dla HP priorytetem. Dlatego, jeśli urządzenie HP Premium wymaga naprawy, firma zajmie 

się nim niezwłocznie, dbając o maksymalne skrócenie czasu serwisu, od momentu 

odebrania urządzenia do naprawy, aż do zwrotu do rąk własnych w trybie door-2-door. 

Naprawy priorytetowe działają w HP od 23 maja 2017 roku. 

 

Wsparcie Premium. Dedykowany opiekun na czas naprawy: Klient Premium oczekuje 

usługi klasy Premium. Każde zapytanie o wsparcie zostanie obsłużone przez jednego z 

wyspecjalizowanych agentów HP Premium, który będzie osobiście monitorował sprawę 

                                                                        
1 Nie ma znaczenia czy urządzenie Premium jest objęte gwarancją producenta (tzn. ograniczoną gwarancją HP) 

czy też gwarancja już wygasła. Specjaliści wsparcia technicznego HP odpowiedzą na pytania i pomogą zdalnie 

rozwiązać kwestie serwisowe z urządzeniem HP Premium – bezpłatnie (wsparcie Premium nie obejmuje 

kosztów dostawy części lub naprawy urządzenia Premium). 
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od początku do końca, informując na bieżąco o aktualnym statusie naprawy i sugerując 

najlepsze rozwiązania. 

 

Czat w języku angielskim 24/72: W razie potrzeby istnieje również możliwość kontaktu z 

linią HP Premium. Konsultanci służą pomocą przez cały rok, 24 godziny na dobę i pomogą 

rozwiązać zaistniały problem. Usługa przeznaczona jest dla posiadaczy sprzętu marki 

OMEN i prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim. 

 

Programem Gwarancja Premium objęte są wszystkie produkty z rodziny OMEN by HP, 

Spectre oraz ENVY, zarówno nowe, jak i nabyte przed startem Programu. Usługa nie 

wiąże się z dodatkowymi opłatami. Po zakupie urządzenia HP Premium konieczna jest 

jego rejestracja na tej stronie.  

 

Więcej informacji o programie Gwarancja Premium: www.GwarancjaPremiumHP.pl 
 

O firmie HP 

HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie 

ludzi. Szerokie portfolio produktów firmy obejmuje komputery osobiste, drukarki, 

urządzenia do druku 3D oraz usługi, które sprostają nawet najbardziej skomplikowanym 

wyzwaniom. Więcej informacji na temat HP Inc. można znaleźć pod adresem www.hp.pl 
 

 

 

                                                                        
2 Dla posiadaczy urządzeń OMEN by HP 
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