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∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Lenovo
Μέρος 1 - Γενικοί Όροι
Η παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης περιλαµβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εµπίπτουν στο ∆ίκαιο κάθε
Κράτους και το Μέρος 3 - Πληροφορίες σχετικά µε την Εγγύηση. Οι όροι του Μέρους 2 αντικαθιστούν ή τροποποιούν τους όρους του Μέρους 1. Οι
εγγυήσεις που παρέχονται από τη Lenovo Group Limited ή µία από τις θυγατρικές της ("Lenovo") στην παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης
ισχύουν µόνο για Μηχανές που έχετε αγοράσει για προσωπική χρήση και όχι για διάθεση σε τρίτους. Με τον όρο "Μηχανή" νοείται µια µηχανή της
Lenovo, οι επιλογές της (options), οι προσθήκες της (features), οι µετατροπές της, οι αναβαθµίσεις της, τα περιφερειακά προϊόντα της ή
οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών. Ο όρος "Μηχανή" δεν συµπεριλαµβάνει προγράµµατα λογισµικού, είτε αυτά είναι προφορτωµένα είτε
εγκαθίστανται εκ των υστέρων ή κατά άλλο τρόπο. Κανένας όρος στην παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης δεν επηρεάζει
οποιαδήποτε δικαιώµατα καταναλωτή που απορρέουν από το νόµο και για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα συµβατικής παραίτησης ή
περιορισµού.

Τι καλύπτει η παρούσα Εγγύηση
Η Lenovo εγγυάται ότι κάθε Μηχανή 1) δεν έχει ελαττώµατα σε ό,τι αφορά τα υλικά και την κατασκευή της και 2) ανταποκρίνεται στις Επίσηµες
∆ηµοσιευµένες Προδιαγραφές της Lenovo ("Προδιαγραφές"), οι οποίες είναι διαθέσιµες κατόπιν αιτήµατος.Η περίοδος εγγύησης της Μηχανής
αρχίζει κατά την αρχική ηµεροµηνία εγκατάστασης και καθορίζεται στο Μέρος 3 - Πληροφορίες σχετικά µε την Εγγύηση. Η ηµεροµηνία
εγκατάστασης είναι η ηµεροµηνία που αναγράφεται στο τιµολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς, εκτός εάν άλλως ορίσει η Lenovo ή ο µεταπωλητής. Οι
παρούσες εγγυήσεις ισχύουν µόνο στη χώρα ή περιοχή στην οποία αγοράσατε τη Μηχανή, εκτός εάν η Lenovo καθορίσει διαφορετικά.
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ
ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΕ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ∆ΙΑΡΚΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.ΣΕ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ,
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Τι δεν καλύπτει η παρούσα Εγγύηση
Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα:
 οποιαδήποτε προγράµµατα λογισµικού, είτε είναι προφορτωµένα ή αποστέλλονται µε τη Μηχανή, είτε εγκαθίστανται στη συνέχεια
 βλάβη εξαιτίας κακής χρήσης, ατυχήµατος, τροποποίησης, ακατάλληλου φυσικού ή λειτουργικού περιβάλλοντος, ή ακατάλληλης συντήρησης

εκ µέρους σας
 βλάβη οφειλόµενη σε προϊόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η Lenovo
 οποιαδήποτε Προϊόντα µη-Lenovo, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που η Lenovo µπορεί να προµηθεύεται και να παρέχει µε ή να

ενσωµατώνει σε Μηχανή Lenovo κατόπιν αιτήµατός σας.
Η εγγύηση ακυρώνεται εάν αφαιρεθούν ή τροποποιηθούν οι αναγνωριστικές ετικέτες της Μηχανής ή εξαρτηµάτων της.
Η Lenovo δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλµατα λειτουργία οποιασδήποτε Μηχανής.
Οποιαδήποτε τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη για Μηχανή που καλύπτεται από εγγύηση, όπως η παροχή βοήθειας αναφορικά µε ερωτήσεις
"ΠΩΣ ΝΑ" καθώς και ερωτήσεις σχετικές µε τοποθέτηση (set-up) και εγκατάσταση Μηχανής, παρέχεται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.

Πώς να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης
Οι υπηρεσίες εγγύησης µπορεί να παρέχονται από τη Lenovo, από την IBM, από το µεταπωλητή σας εάν είναι εξουσιοδοτηµένος για παροχή
υπηρεσιών εγγύησης, ή από έναν εξουσιοδοτηµένο παροχέα υπηρεσιών εγγύησης. Ο καθένας από αυτούς αναφέρεται ως "Παροχέας
Υπηρεσιών"
Εάν η Μηχανή δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε µε έναν Παροχέα Υπηρεσιών.
Εάν δεν έχετε δηλώσει τη Μηχανή στην Lenovo, µπορεί να σας ζητηθεί να προσκοµίσετε απόδειξη αγοράς µε την οποία θα αποδεικνύεται το
δικαίωµά σας να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης.

Τι θα κάνει η Lenovo για τη διόρθωση προβληµάτων
Όταν επικοινωνείτε µε έναν Παροχέα Υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών, πρέπει να ακολουθείτε τις διαδικασίες προσδιορισµού και επίλυσης
προβληµάτων που καθορίζονται από εµάς. Αρχική διάγνωση του προβλήµατος µπορεί να γίνει είτε από έναν τεχνικό µέσω τηλεφώνου είτε µε
ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της πρόσβασης σε ένα δικτυακό τόπο υποστήριξης.
Το είδος των υπηρεσιών εγγύησης που ισχύουν για τη Μηχανή σας καθορίζεται στο Μέρος 3 - Πληροφορίες σχετικά µε την Εγγύηση.
Είστε υπεύθυνοι να µεταφορτώνετε (download) και να εγκαθιστάτε τις καθορισµένες αναβαθµίσεις λογισµικού από ένα δικτυακό τόπο υποστήριξης
ή από άλλα ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας παρέχει ο Παροχέας Υπηρεσιών. Οι αναβαθµίσεις λογισµικού
µπορεί να περιλαµβάνουν βασικό κώδικα εισόδου/εξόδου συστήµατος (basic input/output system - "BIOS"), βοηθητικά προγράµµατα,
προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) και άλλες αναβαθµίσεις λογισµικού.
Εάν το πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί µε Μονάδες Αντικαθιστώµενες από τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - "CRU") (π.χ. πληκτρολόγιο,
ποντίκι, ηχεία, µνήµη, µονάδα σκληρού δίσκου), ο Παροχέας Υπηρεσιών θα σας τις αποστέλλει ώστε να τις εγκαταστήσετε εσείς.
Εάν η Μηχανή δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και το πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί από
τηλεφώνου ή µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε αναβάθµιση λογισµικού ή µε CRU, τότε ο Παροχέας Υπηρεσιών, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, είτε 1) θα
επισκευάζει τη Μηχανή ώστε αυτή να λειτουργεί σύµφωνα µε την εγγύηση, είτε 2) θα την αντικαθιστά µε άλλη, τουλάχιστον ισοδύναµη
λειτουργικώς. Εάν ο Παροχέας Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να κάνει τίποτα από τα δύο, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τη Μηχανή στον
τόπο αγοράς της ώστε να σας επιστραφεί το χρηµατικό ποσό που καταβάλατε.
Στα πλαίσια των υπηρεσιών εγγύησης, ο Παροχέας Υπηρεσιών µπορεί επίσης να εγκαταστήσει επιλεγµένες µηχανικές τροποποιήσεις
(engineering changes) που ισχύουν για τη Μηχανή.
Ανταλλαγή Μηχανής ή Εξαρτήµατος
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Όταν οι υπηρεσίες εγγύησης περιλαµβάνουν την ανταλλαγή µιας Μηχανής ή ενός εξαρτήµατος, το µέρος που αντικαθιστά ο Παροχέας Υπηρεσιών
περιέρχεται στην κυριότητα της Lenovo και το µέρος που αντικαθιστά το παλαιό περιέρχεται στη δική σας κυριότητα. ∆ηλώνετε ότι όλα τα µέρη
που αφαιρούνται είναι γνήσια και χωρίς µετατροπές. Το µέρος που αντικαθιστά το παλαιό δεν θα είναι απαραίτητα καινούργιο, αλλά θα είναι σε
κατάσταση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον ισοδύναµο λειτουργικώς µε το αντικατασταθέν µέρος. Για το µέρος που αντικαθιστά το παλαιό
ισχύει το καθεστώς των υπηρεσιών εγγύησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν µέρος.

Οι Πρόσθετες Υποχρεώσεις σας
Πριν ο Παροχέας Υπηρεσιών ανταλλάξει µια Μηχανή ή ένα εξάρτηµα, συµφωνείτε να έχετε αφαιρέσει όλες τις προσθήκες (features), τα
εξαρτήµατα, τις επιλογές, τις µετατροπές και τα προσαρτήµατα που δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες εγγύησης.
Συµφωνείτε επίσης:
1. Να εξασφαλίζετε ότι η Μηχανή δεν υπόκειται σε νοµικά κωλύµατα που εµποδίζουν την ανταλλαγή της.
2. Εάν η Μηχανή δεν σας ανήκει, να εξασφαλίζετε την εξουσιοδότηση του κυρίου της Μηχανής για την παροχή υπηρεσιών από τον Παροχέα

Υπηρεσιών
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, πριν την παροχή των υπηρεσιών:

α. να ακολουθείτε τις διαδικασίες αίτησης για υπηρεσίες που σας παρέχει ο Παροχέας Υπηρεσιών,
β. να προβαίνετε σε εφεδρική αποθήκευση (back-up) ή να εξασφαλίζετε την προστασία όλων των προγραµµάτων, δεδοµένων και

χρηµατικών ποσών που περιέχονται στη Μηχανή, και
γ. να εξασφαλίζετε στον Παροχέα Υπηρεσιών, δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις σας, ώστε να επιτρέψετε στην Lenovo

να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
4. (α) Να εξασφαλίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε προσδιοριζόµενα ή αναγνωρίσιµα πρόσωπα ("∆εδοµένα Προσωπικού

Χαρακτήρα") έχουν διαγραφεί από τη Μηχανή (στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό), (β) να επιτρέπετε στον Παροχέα Υπηρεσιών ή σε
προµηθευτή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα που τυχόν έχουν παραµείνει στη Μηχανή, όπως ο Παροχέας
Υπηρεσιών κρίνει αναγκαίο για την εκπλήρωση του υποχρεώσεών της/του στα πλαίσια της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης
(συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής της Μηχανής για τέτοια επεξεργασία σε άλλα κέντρα υπηρεσιών ανά τον κόσµο) και (γ) να
εξασφαλίζετε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι σύµφωνη µε οποιουσδήποτε νόµους σχετικά µε την επεξεργασία ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

Περιορισµός Ευθύνης
Η Lenovo είναι υπεύθυνη για απώλεια της Μηχανής ή πρόκληση ζηµίας σε αυτή µόνο όσο η Μηχανή βρίσκεται 1) στην κατοχή του Παροχέα
Υπηρεσιών ή 2) σε διαµετακόµιση, στις περιπτώσεις στις οποίες η Lenovo είναι υπεύθυνη για τα έξοδα µεταφοράς.
Ούτε η Lenovo ούτε ο Παροχέας Υπηρεσιών φέρουν καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε εµπιστευτικές, αποκλειστικού χαρακτήρα ή προσωπικές
πληροφορίες σας που περιέχονται σε µια Μηχανή την οποία επιστρέφετε για οποιονδήποτε λόγο. Πρέπει να αφαιρείτε όλες τις πληροφορίες
αυτού του είδους πριν επιστρέψετε τη Μηχανή.
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες, λόγω αθέτησης συµβατικής υποχρέωσης εκ µέρους της Lenovo ή λόγω άλλης ευθύνης, θα
δικαιούστε να λάβετε αποζηµίωση από τη Lenovo. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε
αξίωση αποζηµίωσης εναντίον της Lenovo (συµπεριλαµβανοµένης της ουσιώδους αθέτησης συµβατικών όρων, αµέλειας, ψευδούς δήλωσης ή
άλλης αξίωσης που απορρέει από σύµβαση ή αδικοπραξία), εκτός από οποιαδήποτε ευθύνη της οποίας δεν είναι δυνατός ο αποκλεισµός ή
περιορισµός βάσει του εφαρµοστέου δικαίου, η Lenovo δεν φέρει ευθύνη παρά µόνο για τα εξής:
1. αποζηµίωση για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου θανάτου) και αποζηµίωση κινητής και ακίνητης προσωπικής περιουσίας για την

οποία η Lenovo ευθύνεται κατά το νόµο, και
2. οποιαδήποτε άλλη θετική άµεση ζηµία, έως το ποσό που καταβάλατε για τη Μηχανή που αποτελεί το αντικείµενο της αξίωσης.
Το όριο αυτό ισχύει επίσης για τους προµηθευτές και τους µεταπωλητές της Lenovo, καθώς και για τον Παροχέα Υπηρεσιών σας. Είναι η µέγιστη
ευθύνη που φέρουν συλλογικά η Lenovo, οι προµηθευτές της, οι µεταπωλητές της και ο Παροχέας Υπηρεσιών σας.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Η LENOVO, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ), 2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, 3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή 4) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΣΟ∆ΩΝ, ΑΫΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Και τα δύο µέρη συναινούν στην εφαρµογή της νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή όσον αφορά στην ισχύ, ερµηνεία και
εκτέλεση όλων των δικαιωµάτων, καθηκόντων και υποχρεώσεων και των δύο µερών που απορρέουν από, ή σχετίζονται καθ' οποιονδήποτε
τρόπο µε, τα θέµατα που καλύπτει η παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντιθέσεις αρχών δικαίου.

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
∆ικαιοδοσία
Όλα τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις µας υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη
Μηχανή.

Μέρος 2 - Όροι που Εµπίπτουν στο ∆ίκαιο κάθε Κράτους
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
 ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
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Αποκλειστικά αρµόδιο για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι το
Τακτικό Εµπορικό ∆ικαστήριο της πόλης του Μπουένος Άιρες.

ΒΟΛΙΒΙΑ
∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδιο για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι τα
δικαστήρια της πόλης του Λα Παζ.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι τα
δικαστήρια του Ρίο ντε Τζανέιρο.

ΧΙΛΗ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι τα
Αστικά ∆ικαστήρια του Σαντιάγκο.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδιοι για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι οι
∆ικαστές της ∆ηµοκρατίας της Κολοµβίας.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδιοι για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι οι
∆ικαστές του Κίτο.

ΜΕΞΙΚΟ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι τα
Οµοσπονδιακά ∆ικαστήρια της Οµοσπονδιακής Περιφέρειας της Πόλης του Μεξικού.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι τα
δικαστήρια της πόλης του Ασουνσιόν.

ΠΕΡΟΥ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδιοι για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι οι
∆ικαστές και τα ∆ικαστήρια της ∆ικαστικής Περιφέρειας της Λίµα.
Περιορισµός Ευθύνης: Στο τέλος αυτού του άρθρου προστίθενται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 1328 του Αστικού Κώδικα του Περού, οι περιορισµοί και οι εξαιρέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο δεν θα
ισχύουν για ζηµίες που οφείλονται σε δόλο ("dolo") ή βαρειά αµέλεια ("culpa inexcusable") της Lenovo.

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι τα
∆ικαστήρια της Πόλης του Μοντεβιδέο.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
  ∆ικαιοδοσία: Τα ακόλουθα προστίθενται µετά την πρώτη πρόταση:
Αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε αντιδικίας που απορρέει από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης είναι τα
∆ικαστήρια της Μητροπολιτικής Περιοχής της Πόλης του Καράκας.

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Πώς να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης: Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
Για να σας παρασχεθούν υπηρεσίες εγγύησης από το τµήµα παροχής υπηρεσιών της IBM στον Καναδά ή τις Ηνωµένες Πολιτείες, καλέστε
στον αριθµό 1-800-IBM-SERV (426-7378).

ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Περιορισµός Ευθύνης:  Τα ακόλουθα αντικαθιστούν την περίπτωση 1 αυτού του άρθρου:
1. αποζηµίωση για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου) ή φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας οφειλόµενη σε αµέλεια της

Lenovo, και
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Η ακόλουθη φράση αντικαθιστά τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" στην πρώτη
πρόταση:
νοµοθεσίας της Επαρχίας του Οντάριο

 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Η ακόλουθη φράση αντικαθιστά τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" στην πρώτη
πρόταση:
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 νοµοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
 
 ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 Τι καλύπτει η παρούσα Εγγύηση:  Στο άρθρο αυτό προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 Οι εγγυήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο παρέχονται επιπλέον των δικαιωµάτων που ενδεχοµένως προβλέπονται από το Νόµο περί
Εµπορικών Πρακτικών του 1974 (Trade Practices Act 1974) ή άλλη παρεµφερή νοµοθεσία και η ισχύς τους περιορίζεται µόνο στο βαθµό που
αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

 Περιορισµός Ευθύνης: Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
 Σε περίπτωση που η Lenovo αθετήσει όρο ή εγγύηση τεκµαιρόµενη από το Νόµο περί Εµπορικών Πρακτικών του 1974 (Trade Practices Act
1974) ή άλλη παρεµφερή νοµοθεσία, η ευθύνη της Lenovo περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών ή στην προµήθεια
ισοδύναµων αγαθών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εν λόγω όρος ή εγγύηση σχετίζεται µε δικαίωµα πώλησης, µη αµφισβητούµενη κατοχή
(quiet possession) ή καθαρό τίτλο, ή τα αγαθά είναι του είδους που συνήθως αποκτώνται για προσωπική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, δεν
ισχύει κανένας από τους περιορισµούς της παρούσας παραγράφου.
 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Η ακόλουθη φράση αντικαθιστά τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" στην πρώτη
πρόταση:
 νοµοθεσίας της Πολιτείας ή Επικράτειας

 ΚΑΜΠΟΤΖΗ ΚΑΙ ΛΑΟΣ
 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Η ακόλουθη φράση αντικαθιστά τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" στην πρώτη
πρόταση:
 νοµοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.

 ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΣ
 ∆ιαιτησία: Τα ακόλουθα προστίθενται κάτω από αυτή την επικεφαλίδα:
 Η οριστική διευθέτηση διαφορών που απορρέουν από ή σχετίζονται µε την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης θα γίνεται µε διαιτησία η
οποία θα λαµβάνει χώρα στη Σιγκαπούρη σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες ∆ιαιτησίας του ∆ιεθνούς Κέντρου ∆ιαιτησίας της
Σιγκαπούρης (Singapore International Arbitration Center) ("Κανόνες SIAC"). Η απόφαση της διαιτησίας θα είναι οριστική και δεσµευτική για τα
µέρη, χωρίς δυνατότητα έφεσης, θα υποβάλλεται εγγράφως και θα αναφέρει τα πραγµατικά περιστατικά και τα νοµικά συµπεράσµατα.
 Οι διαιτητές θα είναι τρεις και κάθε ένα από τα µέρη θα έχει το δικαίωµα να ορίσει έναν εξ αυτών. Οι δύο διαιτητές που θα οριστούν από τα µέρη
θα ορίσουν έναν τρίτο διαιτητή που θα προεδρεύσει της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η θέση του προεδρεύοντος µείνει κενή, θα καλυφθεί
από τον πρόεδρο του SIAC. Η πλήρωση κάθε άλλης κενής θέσης θα γίνεται από το υπεύθυνο προς τούτο µέρος. Η διαδικασία θα συνεχίζεται
από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν όταν έµεινε κενή η θέση.
 Εάν κάποιο από τα διάδικα µέρη αρνηθεί ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν ορίσει διαιτητή εντός 30 ηµερών από τον ορισµό διαιτητή από το
άλλο µέρος, ο διαιτητής που ορίστηκε πρώτος θα είναι ο µοναδικός διαιτητής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισµός του έγινε µε έγκυρο και
σωστό τρόπο.
 Όλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγγράφων που θα υποβληθούν σε αυτές. Η αγγλική
έκδοση της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης κατισχύει οποιασδήποτε άλλης έκδοσης σε άλλη γλώσσα.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΚΑΙ ΜΑΚΑΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Η ακόλουθη φράση αντικαθιστά τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" στην πρώτη
πρόταση:
 νοµοθεσίας της Ειδικής ∆ιοικητικής Περιφέρειας (Special Administrative Region) Χονγκ Κονγκ της Κίνας

 ΙΝ∆ΙΑ
 Περιορισµός Ευθύνης:  Τα ακόλουθα αντικαθιστούν τις περιπτώσεις 1 και 2 αυτού του άρθρου:
1. αποζηµίωση για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου) ή φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, στο βαθµό που οφείλεται

σε αµέλεια της Lenovo, και
2. σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε άλλη θετική ζηµία που προκύπτει σε οποιαδήποτε περίπτωση παράλειψης εκ µέρους της Lenovo, η οποία

εµπίπτει ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται µε το αντικείµενο της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης, το ποσό που έχετε
καταβάλει για τη Μηχανή που αποτελεί το αντικείµενο της αξίωσης.

∆ιαιτησία: Τα ακόλουθα προστίθενται κάτω από αυτή την επικεφαλίδα:
Η οριστική διευθέτηση διαφορών που απορρέουν από ή σχετίζονται µε την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης θα γίνεται µε διαιτησία η
οποία θα λαµβάνει χώρα στο Bangalore της Ινδίας σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία της Ινδίας. Η απόφαση της διαιτησίας θα είναι
οριστική και δεσµευτική για τα µέρη, χωρίς δυνατότητα έφεσης, θα υποβάλλεται εγγράφως και θα αναφέρει τα πραγµατικά περιστατικά και τα
νοµικά συµπεράσµατα.
Οι διαιτητές θα είναι τρεις και κάθε ένα από τα µέρη θα έχει το δικαίωµα να ορίσει έναν εξ αυτών. Οι δύο διαιτητές που θα οριστούν από τα µέρη
θα ορίσουν έναν τρίτο διαιτητή που θα προεδρεύσει της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η θέση του προεδρεύοντος µείνει κενή, θα καλυφθεί
από τον πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Ινδίας. Η πλήρωση κάθε άλλης κενής θέσης θα γίνεται από το υπεύθυνο προς τούτο µέρος. Η
διαδικασία θα συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν όταν έµεινε κενή η θέση.
Εάν κάποιο από τα διάδικα µέρη αρνηθεί ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν ορίσει διαιτητή εντός 30 ηµερών από τον ορισµό διαιτητή από το
άλλο µέρος, ο διαιτητής που ορίστηκε πρώτος θα είναι ο µοναδικός διαιτητής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισµός του έγινε µε έγκυρο και
σωστό τρόπο.
Όλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγγράφων που θα υποβληθούν σε αυτές. Η αγγλική
έκδοση της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης κατισχύει οποιασδήποτε άλλης έκδοσης σε άλλη γλώσσα.
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 ΙΑΠΩΝΙΑ
 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Στο άρθρο αυτό προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
 Οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης θα επιλύονται αρχικώς µεταξύ µας σύµφωνα µε τις αρχές
της καλής πίστης και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης.

 ΜΑΛΑΙΣΙΑ
 Περιορισµός Ευθύνης: Η λέξη "ΕΙ∆ΙΚΕΣ" στην περίπτωση 3 της πέµπτης παραγράφου διαγράφεται.

 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ
 Τι καλύπτει η παρούσα Εγγύηση:  Στο άρθρο αυτό προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
 Οι εγγυήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο είναι επιπρόσθετες σε οποιαδήποτε δικαιώµατα τυχόν έχετε µε βάση το Νόµο περί Εγγυήσεων
Καταναλωτών του 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) ή άλλο νόµο για τον οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλεισµού ή περιορισµού. Ο
Νόµος περί Εγγυήσεων Καταναλωτών του 1993 δεν ισχύει για την περίπτωση οποιωνδήποτε αγαθών που παρέχει η Lenovo εάν τα αγαθά
προορίζονται να εξυπηρετήσουν επιχειρηµατικούς σκοπούς όπως αυτοί ορίζονται στο Νόµο.
 Περιορισµός Ευθύνης: Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
 Σε περίπτωση που η απόκτηση των Μηχανών δεν εξυπηρετεί επιχειρηµατικούς σκοπούς όπως αυτοί ορίζονται στο Νόµο περί Εγγυήσεων
Καταναλωτών του 1993, οι περιορισµοί του παρόντος άρθρου υπόκεινται στους περιορισµούς του εν λόγω Νόµου.

 ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο:  Η ακόλουθη φράση αντικαθιστά τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" στην πρώτη

πρόταση:
 νοµοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (εκτός εάν άλλως ορίζεται από το τοπικό δίκαιο).

 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
 Περιορισµός Ευθύνης:  Η περίπτωση 3 της πέµπτης παραγράφου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα::
 ΕΙ∆ΙΚΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ), ΗΘΙΚΕΣ,
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή
 ∆ιαιτησία: Τα ακόλουθα προστίθενται κάτω από αυτή την επικεφαλίδα:
 Η οριστική διευθέτηση διαφορών που απορρέουν από ή σχετίζονται µε την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης θα γίνεται µε διαιτησία η
οποία θα λαµβάνει χώρα στο Metro Manila των Φιλιππίνων σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία των Φιλιππίνων. Η απόφαση της
διαιτησίας θα είναι οριστική και δεσµευτική για τα µέρη, χωρίς δυνατότητα έφεσης, θα υποβάλλεται εγγράφως και θα αναφέρει τα πραγµατικά
περιστατικά και τα νοµικά συµπεράσµατα.
 Οι διαιτητές θα είναι τρεις και κάθε ένα από τα µέρη θα έχει το δικαίωµα να ορίσει έναν εξ αυτών. Οι δύο διαιτητές που θα οριστούν από τα µέρη
θα ορίσουν έναν τρίτο διαιτητή που θα προεδρεύσει της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η θέση του προεδρεύοντος µείνει κενή, θα καλυφθεί
από τον πρόεδρο του Κέντρου Επίλυσης ∆ιενέξεων των Φιλιππίνων (Philippine Dispute Resolution Center, Inc.). Η πλήρωση κάθε άλλης κενής
θέσης θα γίνεται από το υπεύθυνο προς τούτο µέρος. Η διαδικασία θα συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν όταν έµεινε κενή η θέση.
 Εάν κάποιο από τα διάδικα µέρη αρνηθεί ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν ορίσει διαιτητή εντός 30 ηµερών από τον ορισµό διαιτητή από το
άλλο µέρος, ο διαιτητής που ορίστηκε πρώτος θα είναι ο µοναδικός διαιτητής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισµός του έγινε µε έγκυρο και
σωστό τρόπο.
 Όλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγγράφων που θα υποβληθούν σε αυτές. Η αγγλική
έκδοση της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης κατισχύει οποιασδήποτε άλλης έκδοσης σε άλλη γλώσσα.

 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
 Περιορισµός Ευθύνης: Οι λέξεις "ΕΙ∆ΙΚΕΣ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ" στην περίπτωση 3 της πέµπτης παραγράφου διαγράφονται.

 ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA)
 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ EMEA:
 Οι όροι που περιέχονται στην παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης ισχύουν για Μηχανές που έχουν αγοραστεί από τη Lenovo ή από
µεταπωλητή της Lenovo.
 Πώς να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης:
 Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στη  ∆υτική Ευρώπη (Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Κράτος του Βατικανού, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία,
∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν,
Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική ∆ηµοκρατία,
Φινλανδία, και κάθε άλλη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ηµεροµηνία προσχώρησης):
 Η εγγύηση για Μηχανές που έχουν αποκτηθεί στη ∆υτική Ευρώπη θα έχει ισχύ και εφαρµογή σε όλες τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, εφόσον
οι Μηχανές έχουν ανακοινωθεί και καταστεί διαθέσιµες στις εν λόγω χώρες.
 Εάν αγοράσατε µια Μηχανή σε κάποια από τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, µπορείτε να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης για τη Μηχανή αυτή σε
οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες από έναν Παροχέα Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η Μηχανή έχει ανακοινωθεί και διατίθεται από τη
Lenovo στη χώρα στην οποία επιθυµείτε να λάβετε υπηρεσίες.
 Εάν αγοράσατε Μηχανή Personal Computer στην Αλβανία, την Αρµενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, το Καζακστάν, την Κιργιζία, την Κροατία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, την
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία ή την Τσεχική
∆ηµοκρατία, µπορείτε να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης για τον υπολογιστή αυτό σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες από έναν Παροχέα
Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η Μηχανή έχει ανακοινωθεί και διατίθεται από τη Lenovo στη χώρα στην οποία επιθυµείτε να λάβετε
υπηρεσίες.
 Εάν έχετε αγοράσει Μηχανή σε χώρα της Μέσης Ανατολής ή της Αφρικής, µπορείτε να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης για τη Μηχανή αυτή από
έναν Παροχέα Υπηρεσιών στη χώρα αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η Μηχανή έχει ανακοινωθεί και διατίθεται από τη Lenovo στη
συγκεκριµένη χώρα. Οι υπηρεσίες εγγύησης στην Αφρική είναι διαθέσιµες σε ακτίνα 50 χιλιοµέτρων από έναν Παροχέα Υπηρεσιών. Είστε
υπεύθυνος για τα έξοδα µεταφοράς για Μηχανές που βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από έναν Παροχέα υπηρεσιών.  
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο:
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Η φράση "της νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε τη Μηχανή" αντικαθίσταται από τη φράση:
1) "νοµοθεσίας της Αυστρίας" στις χώρες Αλβανία, Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Καζακστάν,
Κιργιζία, Κροατία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, Ουγγαρία, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία,
ΠΓ∆ Μακεδονίας (FYROM), Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τατζικιστάν και Τουρκµενιστάν , 2) "νοµοθεσίας της
Γαλλίας" στις χώρες Ακτή Ελεφαντόδοντος, Αλγερία, Βανουάτου, Γαλλική Γουιάνα, Γαλλική Πολυνησία, Γκάµπια, Γκαµπόν, Γουινέα,
Γουινέα-Μπισάου, ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Καµερούν, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Ισηµερινή Γουινέα, Κοµόρες, Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό, Λίβανος, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαγιότ, Μαρόκο, Μαυρίκιος, Μαυριτανία, Μπένιν, Μπουρκίνα Φάσο, Νέα
Καληδονία, Νήσοι Ουαλλίς και Φουτουνά, Νήσοι Πράσινου Ακρωτηρίου, Νίγηρ, Ρεϋνιόν, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Τζιµπουτί, Τόγκο,
Τσαντ και Τυνησία, 3) "νοµοθεσίας της Φινλανδίας" στις χώρες Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, 4) "νοµοθεσίας της Αγγλίας" στις χώρες
Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ανγκόλα, Γκάνα, ∆υτική Όχθη/Γάζα, Ερυθραία, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ηνωµένο
Βασίλειο, Ιορδανία, Κατάρ, Κένυα, Κουβέιτ, Λιβερία, Μαλάουι, Μάλτα, Μοζαµβίκη, Μπαχρέιν, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Νιγηρία,
Οµάν, Ουγκάντα, Πακιστάν, Ρουάντα, Σάο Τοµέ, Σαουδική Αραβία, Σιέρα Λεόνε, Σοµαλία, Τανζανία και Υεµένη, και 5) "νοµοθεσίας της
Νότιας Αφρικής" στις χώρες Νότια Αφρικά, Ναµπίπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη.
∆ικαιοδοσία: Στο άρθρο αυτό προστίθενται οι ακόλουθες εξαιρέσεις:
1) Στην Αυστρία , αρµόδιο για την εκδίκαση όλων των διαφορών που απορρέουν από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης και
σχετίζονται µε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένης της ύπαρξής της, θα είναι το αρµόδιο δικαστήριο της Βιέννης της Αυστρίας (Inner-City); 2) στις
χώρες Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ανγκόλα, Γκάνα, ∆υτική Όχθη/Γάζα, Ερυθραία, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία,
Κατάρ, Κένυα, Κουβέιτ, Λιβερία, Μαλάουι, Μάλτα, Μοζαµβίκη, Μπαχρέιν, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Νιγηρία, Οµάν, Ουγκάντα,
Ρουάντα, Πακιστάν, Σάο Τοµέ, Σαουδική Αραβία, Σιέρα Λεόνε, Σοµαλία, Τανζανία και Υεµένη, όλες οι διαφορές που απορρέουν από την
παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης ή σχετίζονται µε την εκτέλεσή της, συµπεριλαµβανοµένων των συνοπτικών διαδικασιών, υπάγονται
στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων, 3) στο Βέλγιο και στο Λουξεµβούργο, όλες οι διαφορές που απορρέουν από την
παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης ή σχετίζονται µε την ερµηνεία ή την εκτέλεσή της θα επιλύονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα σας ή/και οι εµπορικές σας εγκαταστάσεις και αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκασή τους θα είναι τα
δικαστήρια της πρωτεύουσας της εν λόγω χώρας, 4) στις χώρες Γαλλία, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντόδοντος, Βανουάτου, Γαλλική Γουινέα,
Γαλλική Πολυνησία, Γκάµπια, Γκαµπόν, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου,∆ηµοκρατία του Κονγκό, Ισηµερινή Γουινέα, Καµερούν,
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Κοµόρες, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Λίβανος, Μαγιότ, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαρόκο, Μαυρίκιος,
Μαυριτανία, Μπένιν, Μπουρκίνα Φάσο, Νέα Καληδονία, Νήσοι Ουαλλίς και Φουτουνά, Νήσοι Πράσινου Ακρωτηρίου, Νίγηρ, Ρεϋνιόν,
Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Τζιµπουτί, Τόγκο, Τσαντ και Τυνησία, αποκλειστικά αρµόδιο για την εκδίκαση όλων των διαφορών που απορρέουν
από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης ή σχετίζονται µε την παραβίαση ή εκτέλεσή της, συµπεριλαµβανοµένων των συνοπτικών
διαδικασιών, θα είναι το Εµπορικό ∆ικαστήριο των Παρισίων, 5) στη Ρωσία, αρµόδιο για την εκδίκαση όλων των διαφορών που απορρέουν από
την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης ή σχετίζονται µε την ερµηνεία, παραβίαση, καταγγελία, ακύρωση ή εκτέλεσή της θα είναι το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο της Μόσχας, 6) στις χώρες Νότια Αφρική, Ναµίµπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη, και τα δύο µέρη συµφωνούν ότι αρµόδιο
για την επίλυση όλων των διαφορών που σχετίζονται µε την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης Εγγύησης θα είναι το Ανώτατο
∆ικαστήριο του Γιοχάνεσµπουργκ, 7) στην Τουρκία, αρµόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που απορρέουν από ή σχετίζονται µε την
παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης θα είναι τα Κεντρικά ∆ικαστήρια της Κωνσταντινούπολης (Sultanahmet) και οι Εκτελεστικές
∆ιευθύνσεις (Execution Directorates) της Κωνσταντινούπολης, 8) σε κάθε µία από τις ακόλουθες χώρες, κάθε νοµική αξίωση που απορρέει από
την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης θα εκδικάζεται αποκλειστικά από το αρµόδιο δικαστήριο α) της Αθήνας στην Ελλάδα, β) του
Τελ Αβίβ-Τζάφα στο Ισραήλ, γ) του Μιλάνο στην Ιταλία, δ) της Λισαβόνας στην Πορτογαλία και ε) της Μαδρίτης στην Ισπανία, και 9) στο
Ηνωµένο Βασίλειο, και τα δύο µέρη συµφωνούν ότι αρµόδια για την εκδίκαση όλων των διαφορών που σχετίζονται µε την παρούσα ∆ήλωση
Περιορισµένης Εγγύησης θα είναι τα Αγγλικά δικαστήρια.
∆ιαιτησία: Τα ακόλουθα προστίθενται κάτω από αυτή την επικεφαλίδα:
Στις χώρες Αλβανία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Γεωργία, Ουγγαρία, Καζακστάν,
Κιργιζία, ΠΓ∆ Μακεδονίας (FYROM), Μολδαβία, Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν,
Ουκρανία, Ουζµπεκιστάν και Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, όλες οι διαφορές που απορρέουν από τη Σύµβαση ή
σχετίζονται µε τυχόν παραβίαση, καταγγελία ή ακύρωσή της θα επιλύονται τελεσίδικα βάσει των Κανόνων ∆ιαιτησίας και Συµβιβασµού (Rules of
Arbitration and Conciliation) του ∆ιεθνούς Κέντρου ∆ιαιτησίας (International Arbitral Centre) του Οµοσπονδιακού Οικονοµικού Επιµελητηρίου
(Federal Economic Chamber) στη Βιέννη ("Κανόνες Βιέννης") από τρεις διαιτητές οι οποίοι θα ορίζονται σύµφωνα µε τους εν λόγω κανόνες. Η
διαιτησία θα λαµβάνει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας και η επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας θα είναι τα Αγγλικά. Η απόφαση των διαιτητών θα
είναι τελεσίδικη και δεσµευτική και για τα δύο µέρη. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 598 (2) του Αστικού Κώδικα της Αυστρίας, τα
συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται ρητώς από την εφαρµογή του σχήµατος 7 της παραγράφου 595 (1) του Κώδικα. Ωστόσο, η Lenovo µπορεί να
προσφύγει σε αρµόδιο δικαστήριο στη χώρα  εγκατάστασης.
Στις χώρες Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση µε την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης
θα διευθετούνται οριστικά µε διαιτησία η οποία θα λαµβάνει χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία
περί διαιτησίας της Φινλανδίας. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα ορίζει ένα διαιτητή. Οι διαιτητές θα ορίζουν στη συνέχεια τον προεδρεύοντα της
διαδικασίας. Εάν οι διαιτητές δεν µπορούν να συµφωνήσουν στον ορισµό του προεδρεύοντος, τότε αυτός θα ορίζεται από Κεντρικό Εµπορικό
Επιµελητήριο του Ελσίνκι.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ)
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ:
Η εγγύηση για Μηχανές που έχουν αποκτηθεί σε χώρες της ΕΕ θα έχει ισχύ και εφαρµογή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εφόσον οι Μηχανές έχουν
ανακοινωθεί και καταστεί διαθέσιµες στις εν λόγω χώρες.

Πώς να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης: Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
Για να σας παρασχεθούν υπηρεσίες εγγύησης από το τµήµα παροχής υπηρεσιών της IBM σε χώρες της ΕΕ, βλ. τον τηλεφωνικό κατάλογο στο
Μέρος 3 - Πληροφορίες σχετικά µε την Εγγύηση.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα παροχής υπηρεσιών της IBM στην ακόλουθη διεύθυνση:

IBM Warranty & Service Quality Dept.
PO Box 30
Spango Valley
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Greenock
PA16 0AH - United Kingdom

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Οι καταναλωτές έχουν νόµιµα δικαιώµατα βάσει της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Τα εν λόγω
δικαιώµατα δεν επηρεάζονται από τις εγγυήσεις που παρέχονται στην παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης.

ΑΥΣΤΡΙΑ, ∆ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ∆ΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Περιορισµός Ευθύνης: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν το άρθρο αυτό εξ ολοκλήρου:
Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου:
1. Η ευθύνη της Lenovo για οποιεσδήποτε ζηµίες και απώλειες που µπορεί να απορρέουν ως συνέπεια της µη εκπλήρωσης των

υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης ή σε σχέση µε αυτήν, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας που
σχετίζεται µε την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης, περιορίζεται στην αποζηµίωση µόνο για τις αποδεδειγµένες ζηµίες και
απώλειες που απορρέουν ως άµεση και ευθεία συνέπεια της µη εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων (εάν ευθύνεται η Lenovo) ή της
εν λόγω αιτίας, για µέγιστο ποσό ίσο µε τις χρεώσεις που καταβάλατε για τη Μηχανή.
Ο περιορισµός αυτός δεν θα ισχύει στην περίπτωση αποζηµίωσης για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου) ή
αποζηµίωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η Lenovo ευθύνεται κατά το νόµο.

2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Η LENOVO, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ: 1)
ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, 2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, 3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡ∆Η, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή 4) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΣΟ∆ΩΝ, ΑΫΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ.

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΓΙΟ
Περιορισµός Ευθύνης: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν το άρθρο αυτό εξ ολοκλήρου:
Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου:
1. Η ευθύνη της Lenovo για οποιεσδήποτε ζηµίες και απώλειες που µπορεί να απορρέουν ως συνέπεια της µη εκπλήρωσης των

υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης ή σε σχέση µε αυτήν, περιορίζεται στην αποζηµίωση µόνο για
τις αποδεδειγµένες ζηµίες και απώλειες που απορρέουν ως άµεση και ευθεία συνέπεια της µη εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων
(εάν ευθύνεται η Lenovo), για µέγιστο ποσό ίσο µε τις χρεώσεις που καταβάλατε για τη Μηχανή που προκάλεσε τις ζηµίες.
Ο περιορισµός αυτός δεν θα ισχύει στην περίπτωση αποζηµίωσης για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου) ή
αποζηµίωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η Lenovo ευθύνεται κατά το νόµο.

2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Η LENOVO, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ: 1)
ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, 2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, 3) ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡ∆Η, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή 4) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΣΟ∆ΩΝ, ΑΫΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ.

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:
ΑΥΣΤΡΙΑ
Οι διατάξεις της παρούσας ∆ήλωσης Περιορισµένης Εγγύησης αντικαθιστούν οποιεσδήποτε σχετικές προβλεπόµενες από νόµο
εγγυήσεις.
Τι καλύπτει η παρούσα Εγγύηση: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν την πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου:
Η εγγύηση για Μηχανές της Lenovo καλύπτει τη λειτουργικότητα της Μηχανής σε συνθήκες κανονικής χρήσης της και τη λειτουργία της
Μηχανής σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της.
Στο άρθρο αυτό προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
Η προθεσµία των καταναλωτών για υποβολή αγωγής που αφορά σε παραβίαση της εγγύησης θα είναι η ελάχιστη προβλεπόµενη από το νόµο.
Σε περίπτωση που ο Παροχέας Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να επισκευάσει µια Μηχανή της Lenovo, µπορείτε εναλλακτικά να ζητήσετε
µερική επιστροφή χρηµάτων, έως το ποσό που δικαιολογεί η µείωση της αξίας της µη επισκευασµένης µηχανής, ή να ζητήσετε να ακυρωθεί η
αντίστοιχη σύµβαση που αφορά την εν λόγω Μηχανή και να σας επιστραφεί το χρηµατικό ποσό που έχετε καταβάλει για την αγορά της.

 Η δεύτερη παράγραφος δεν ισχύει.
Τι θα κάνει η Lenovo για τη διόρθωση προβληµάτων: Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Lenovo θα σας αποζηµιώνει για τα έξοδα µεταφοράς για την παράδοση στο τµήµα παροχής
υπηρεσιών της IBM της Μηχανής που έχει υποστεί βλάβη.
Περιορισµός Ευθύνης: Στο άρθρο αυτό προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
Οι περιορισµοί και αποκλεισµοί που ορίζονται στη ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης δεν θα ισχύουν σε περιπτώσεις ζηµιών που προκλήθηκαν
από δόλο ή βαρειά αµέλεια της Lenovo καθώς και σε περιπτώσεις που σχετίζονται µε ρητές εγγυήσεις.
Στο τέλος της περίπτωσης 2 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
Η ευθύνη της Lenovo βάσει της παρούσας διάταξης περιορίζεται στην παραβίαση ουσιωδών συµβατικών όρων σε περιπτώσεις αµέλειας.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Περιορισµός Ευθύνης: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν την περίπτωση 2 αυτού του άρθρου:
Σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε άλλη θετική άµεση ζηµία, η ευθύνη της Lenovo περιορίζεται στο συνολικό ποσό που έχετε καταβάλει για τη Μηχανή
που αποτελεί το αντικείµενο της αξίωσης.
Ισχύς για προµηθευτές, µεταπωλητές και Παροχείς Υπηρεσιών (χωρίς τροποποίηση).
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ΓΑΛΛΙΑ
Περιορισµός Ευθύνης: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν τη δεύτερη πρόταση της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου:
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζηµίωσης εναντίον της Lenovo, η
Lenovo δεν φέρει ευθύνη παρά µόνο για: (οι όροι 1 και 2 δεν έχουν τροποποιηθεί).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τι καλύπτει η παρούσα Εγγύηση: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν την πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου:
Η εγγύηση για Μηχανές της Lenovo καλύπτει τη λειτουργικότητα της Μηχανής σε συνθήκες κανονικής χρήσης της και τη λειτουργία της
Μηχανής σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της.
Στο άρθρο αυτό προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης για Μηχανές είναι δώδεκα µήνες. Σε περίπτωση που ο Παροχέας Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να επισκευάσει
µια Μηχανή της Lenovo, µπορείτε εναλλακτικά να ζητήσετε µερική επιστροφή χρηµάτων, έως το ποσό που δικαιολογεί η µείωση της αξίας της
µη επισκευασµένης µηχανής, ή να ζητήσετε να ακυρωθεί η αντίστοιχη σύµβαση που αφορά την εν λόγω Μηχανή και να σας επιστραφεί το
χρηµατικό ποσό που έχετε καταβάλει για την αγορά της.
Η δεύτερη παράγραφος δεν ισχύει.
Τι θα κάνει η Lenovo για τη διόρθωση προβληµάτων: Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, τα έξοδα µεταφοράς για την παράδοση στη Lenovo ή στο τµήµα παροχής υπηρεσιών της IBM της
Μηχανής που έχει υποστεί βλάβη θα επιβαρύνουν τη Lenovo.
Περιορισµός Ευθύνης: Στο άρθρο αυτό προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
Οι περιορισµοί και αποκλεισµοί που ορίζονται στη ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης δεν θα ισχύουν σε περιπτώσεις ζηµιών που προκλήθηκαν
από δόλο ή βαρειά αµέλεια της Lenovo καθώς και σε περιπτώσεις που σχετίζονται µε ρητές εγγυήσεις.
Στο τέλος της περίπτωσης 2 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
Η ευθύνη της Lenovo βάσει της παρούσας διάταξης περιορίζεται στην παραβίαση ουσιωδών συµβατικών όρων σε περιπτώσεις αµέλειας.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Περιορισµός Ευθύνης: Στο τέλος αυτού του άρθρου προστίθενται τα ακόλουθα:
Ο περιορισµός και αποκλεισµός που καθορίζεται στην παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση ευθύνης για παραβίαση συµβατικών όρων η
οποία προκάλεσε βλάβη σε ζωή, φυσική κατάσταση ή υγεία και η οποία προκλήθηκε εκουσίως, λόγω βαριάς αµέλειας ή από εγκληµατική
πράξη.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αποδέχονται τους περιορισµούς ευθύνης ως έγκυρες διατάξεις και δηλώνουν ότι το άρθρο 314 παρ. (2) του Αστικού
Κώδικα της Ουγγαρίας ισχύει, καθώς η τιµή απόκτησης και άλλα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης
Εγγύησης εξισορροπούν αυτό τον περιορισµό ευθύνης.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Τι καλύπτει η παρούσα Εγγύηση: Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
Πέραν των ρητώς προβλεποµένων από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αποκλείονται µε το παρόν όλες οι προβλεπόµενες από νόµο
προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγγυήσεων που απορρέουν, αλλά χωρίς να αναιρείται το γενικό πλαίσιο των
προαναφεροµένων, από το Νόµο περί Πώλησης Αγαθών του 1893 (Sale of Goods Act 1893) ή το Νόµο περί Πώλησης Αγαθών και Παροχής
Υπηρεσιών του 1980 (Sale of Goods and Supply of Services Act 1980).

Περιορισµός Ευθύνης: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν το άρθρο αυτό εξ ολοκλήρου:
Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, µε τον όρο "Αθέτηση Υποχρεώσεων" νοείται κάθε πράξη, δήλωση, παράλειψη ή αµέλεια εκ µέρους της
Lenovo η οποία σχετίζεται µε τα θέµατα που καλύπτει η παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης και για την οποία η Lenovo φέρει ευθύνη
προς εσάς κατά το νόµο, είτε συµβατική είτε εξ αδικοπραξίας. Ένας αριθµός περιπτώσεων Αθέτησης Υποχρεώσεων που προκαλούν ή
συµβάλλουν στην ίδια απώλεια ή ζηµία θα αντιµετωπίζεται ως µία και µόνο Αθέτηση Υποχρεώσεων η οποία έλαβε χώρα την ηµεροµηνία που
έλαβε χώρα η πλέον πρόσφατη τέτοια Αθέτηση Υποχρεώσεων.
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες, λόγω Αθέτησης Υποχρεώσεων, θα δικαιούστε να λάβετε αποζηµίωση από τη Lenovo.
Το παρόν άρθρο καθορίζει το εύρος της ευθύνης της Lenovo και τον αποκλειστικό τρόπο ικανοποίησής σας.
1. Η Lenovo θα αποδέχεται απεριόριστη ευθύνη για θάνατο ή σωµατική βλάβη που οφείλεται σε αµέλειά της.
2. Εντός του πλαισίου του παρακάτω άρθρου Στοιχεία για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η Lenovo, η Lenovo θα αποδέχεται απεριόριστη

ευθύνη για φυσικές ζηµίες στην κινητή και ακίνητη περιουσία σας που οφείλονται σε αµέλεια της Lenovo.
3. Εκτός των όσων ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2, η συνολική ευθύνη της Lenovo για θετικές ζηµίες για οποιαδήποτε

συγκεκριµένη Αθέτηση Υποχρεώσεων δεν θα ξεπερνά σε καµία περίπτωση το 125% του ποσού που καταβάλατε για τη Μηχανή που
σχετίζεται άµεσα µε την Αθέτηση Υποχρεώσεων.

Στοιχεία για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η Lenovo
Εκτός από τις περιπτώσεις ευθύνης που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση 1, σε καµία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη η Lenovo, οι
προµηθευτές της, οι µεταπωλητές της ή οι Παροχείς Υπηρεσιών της για ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα, ακόµα και αν έχουν ενηµερωθεί για την
πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες απώλειες:
1. απώλεια δεδοµένων ή πρόκληση ζηµίας σε δεδοµένα
2. ειδικές, έµµεσες ή αποθετικές απώλειες, ή
3. απώλεια επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εσόδων, άυλης εµπορικής αξίας ή προσδοκώµενων κερδών.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Περιορισµός Ευθύνης: Στο τέλος της τελευταίας παραγράφου προστίθενται τα ακόλουθα:
Οι περιορισµοί ισχύουν στο βαθµό που δεν απαγορεύονται από τα άρθρα 373-386 του Εµπορικού Κώδικα της Σλοβακίας.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΛΕΣΟΤΟ ΚΑΙ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η
Περιορισµός Ευθύνης:  Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα:
Η συνολική ευθύνη της Lenovo για θετικές ζηµίες που προκύπτουν σε οποιαδήποτε περίπτωση παράλειψης εκ µέρους της Lenovo και
σχετίζονται µε το αντικείµενο της παρούσας ∆ήλωσης Εγγύησης, περιορίζεται στο ποσό που έχετε καταβάλει για τη Μηχανή που αποτελεί το
αντικείµενο της αξίωσής σας έναντι της Lenovo.
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Περιορισµός Ευθύνης: Τα ακόλουθα αντικαθιστούν το άρθρο αυτό εξ ολοκλήρου:
Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, µε τον όρο "Αθέτηση Υποχρεώσεων" νοείται κάθε πράξη, δήλωση, παράλειψη ή αµέλεια εκ µέρους της
Lenovo η οποία σχετίζεται µε τα θέµατα που καλύπτει η παρούσα ∆ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης και για την οποία η Lenovo φέρει ευθύνη
προς εσάς κατά το νόµο, είτε συµβατική είτε εξ αδικοπραξίας. Ένας αριθµός περιπτώσεων Αθέτησης Υποχρεώσεων που προκαλούν ή
συµβάλλουν στην ίδια απώλεια ή ζηµία θα αντιµετωπίζεται ως µία και µόνο Αθέτηση Υποχρεώσεων.
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες, λόγω Αθέτησης Υποχρεώσεων, θα δικαιούστε να λάβετε αποζηµίωση από τη Lenovo.
Το παρόν άρθρο καθορίζει το εύρος της ευθύνης της Lenovo και τον αποκλειστικό τρόπο ικανοποίησής σας.

1. Η Lenovo θα αποδέχεται απεριόριστη ευθύνη για:
α) θάνατο ή σωµατική βλάβη που οφείλεται σε αµέλεια της Lenovo, και
β) αθέτηση υποχρεώσεών της που απορρέουν έµµεσα από το άρθρο 12 του Νόµου περί Πώλησης Αγαθών του 1979 (Sale of Goods

Act 1979) ή από το άρθρο 2 του Νόµου περί Παροχής Αγαθών και Υπηρεσιών του 1982 (Supply of Goods and Services Act 1982), ή
οποιασδήποτε προβλεπόµενης από νόµο τροποποίησης ή εκ νέου θέσπισης οποιουδήποτε από τα εν λόγω άρθρα.

2. Η Lenovo θα αποδέχεται απεριόριστη ευθύνη, εντός του πλαισίου του παρακάτω άρθρου Στοιχεία για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η
Lenovo, για φυσικές ζηµίες στην κινητή και ακίνητη περιουσία σας που οφείλονται σε αµέλεια της Lenovo.

3. Η συνολική ευθύνη της Lenovo για θετικές ζηµίες για οποιαδήποτε συγκεκριµένη Αθέτηση Υποχρεώσεων δεν θα ξεπερνά σε καµία
περίπτωση, εκτός των όσων ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2, το 125% της συνολικής πληρωτέας τιµής αγοράς ή των
χρεώσεων για τη Μηχανή που σχετίζεται άµεσα µε την Αθέτηση Υποχρεώσεων.

Τα όρια αυτά ισχύουν επίσης για τους προµηθευτές, τους µεταπωλητές και τους Παροχείς Υπηρεσιών της Lenovo. Αποτελούν τη µέγιστη
ευθύνη που φέρουν συλλογικά η Lenovo και οι εν λόγω προµηθευτές, µεταπωλητές και Παροχείς Υπηρεσιών.

Στοιχεία για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η Lenovo
Εκτός από τις περιπτώσεις ευθύνης που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση 1, σε καµία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη η Lenovo ή
οποιοσδήποτε από τους προµηθευτές της, τους µεταπωλητές της ή τους Παροχείς Υπηρεσιών της για ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα, ακόµα και
αν έχουν ενηµερωθεί για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες απώλειες:
1. απώλεια δεδοµένων ή πρόκληση ζηµίας σε δεδοµένα
2. ειδικές, έµµεσες ή αποθετικές απώλειες, ή
3. απώλεια επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εσόδων, άυλης εµπορικής αξίας ή προσδοκώµενων κερδών.

Μέρος 3 - Πληροφορίες σχετικά µε την Εγγύηση
Στο παρόν Μέρος 3 παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την ισχύουσα εγγύηση της Μηχανής σας, συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου εγγύησης
και του είδους των υπηρεσιών εγγύησης που παρέχει η Lenovo.
Περίοδος Εγγύησης
Η περίοδος εγγύησης µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα ή περιοχή και καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τον όρο
"Περιοχή" νοείται η Ειδική ∆ιοικητική Περιφέρεια Χονγκ Κονγκ ή Μακάο της Κίνας.
Περίοδος εγγύησης 3 ετών για εξαρτήµατα και 1 έτους για εργασία σηµαίνει ότι η Lenovo παρέχει υπηρεσίες εγγύησης χωρίς χρέωση για:
α. εξαρτήµατα και εργασία, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της περιόδου εγγύησης, και
β. εξαρτήµατα µόνο, στη βάση ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια του δεύτερου και του τρίτου έτους της περιόδου εγγύησης. Ο Παροχέας

Υπηρεσιών σας θα σας χρεώνει για όλα τα έξοδα εργασίας που σχετίζονται µε κάθε επισκευή ή αντικατάσταση κατά το δεύτερο και τρίτο έτος
της περιόδου εγγύησης.

Τύπος Μηχανής XXXX
Χώρα ή Περιοχή Αγοράς Περίοδος Εγγύησης Είδος Υπηρεσιών Εγγύησης

Είδη Υπηρεσιών Εγγύησης
 Εάν απαιτείται, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή ανταλλαγής ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών εγγύησης που
καθορίζεται για τη Μηχανή σας στον παραπάνω πίνακα και όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα εξαρτάται από
το χρόνο της κλήσης σας και υπόκειται στη διαθεσιµότητα των εξαρτηµάτων. Το επίπεδο των υπηρεσιών είναι στόχοι σχετικά µε τους χρόνους
απόκρισης, για τους οποίους δεν παρέχεται εγγύηση. Το καθορισµένο επίπεδο των υπηρεσιών εγγύησης µπορεί να µην είναι διαθέσιµο σε όλο
τον κόσµο. Μπορεί να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για παροχή υπηρεσιών εκτός της κανονικής περιοχής κάλυψης του Παροχέα Υπηρεσιών σας.
Για πληροφορίες σχετικά µε τα ισχύοντα σε συγκεκριµένη χώρα ή τοποθεσία, επικοινωνήστε µε τον τοπικό εκπρόσωπο του Παροχέα Υπηρεσιών
ή το µεταπωλητή.
 
1. Υπηρεσία Μονάδων Αντικαθιστώµενων από τον Πελάτη ("CRU")
Η Lenovo θα σας αποστέλλει µονάδες CRU για εγκατάσταση. Η εγκατάσταση των CRU Κατηγορίας 1 είναι εύκολη, ενώ για την εγκατάσταση των
CRU Κατηγορίας 2 απαιτούνται κάποιες τεχνικές δεξιότητες και εργαλεία. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις CRU και οι οδηγίες εγκατάστασης
αποστέλλονται µε τη Μηχανή σας και είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή από τη Lenovo κατόπιν αιτήµατός σας. Μπορείτε να ζητήσετε από έναν
Παροχέα Υπηρεσιών να εγκαταστήσει τις CRU, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, βάσει του είδους υπηρεσιών εγγύησης που έχει καθοριστεί για τη
Μηχανή σας. Η Lenovo καθορίζει, στο υλικό που αποστέλλεται µε τη CRU αντικατάστασης, εάν η ελαττωµατική CRU πρέπει να επιστραφεί. Όταν
απαιτείται επιστροφή, 1) αποστέλλονται οδηγίες και συσκευασία µαζί µε τη CRU αντικατάστασης, και 2) η Lenovo µπορεί να σας χρεώσει για τη
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CRU αντικατάστασης εάν δεν λάβει την ελαττωµατική CRU εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που παραλάβατε τη CRU αντικατάστασης.

2. Επί Τόπου Υπηρεσίες
 Ο Παροχέας Υπηρεσιών σας θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά µια Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη, στις εγκαταστάσεις σας, και θα
επαληθεύει τη λειτουργία της. Πρέπει να παρέχετε κατάλληλο χώρο εργασίας για την αποσυναρµολόγηση και επανασυναρµολόγηση της Μηχανής
Lenovo. Ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός, επαρκώς φωτιζόµενος και κατάλληλος για το σκοπό αυτό. Για ορισµένες Μηχανές, ορισµένες
επισκευές µπορεί να απαιτούν την αποστολή της Μηχανής σε καθορισµένο κέντρο υπηρεσιών.

3. Υπηρεσίες Courier ή Depot*
 Θα αποσυνδέετε τη Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη και ο Παροχέας Υπηρεσιών σας θα κανονίζει την παραλαβή της. Θα σας
παρέχεται η συσκευασία αποστολής για την επιστροφή της Μηχανής στο καθορισµένο κέντρο υπηρεσιών. Ένας µεταφορέας θα παραλαµβάνει τη
Μηχανή και θα την παραδίδει στο καθορισµένο κέντρο υπηρεσιών. Μετά την επισκευή ή την αντικατάστασή της, το κέντρο υπηρεσιών θα κανονίζει
την παράδοση της Μηχανής στην τοποθεσία σας. Για την εγκατάσταση και την επαλήθευση της λειτουργίας της είστε υπεύθυνοι εσείς.

4. Υπηρεσίες µε Μεταφορά ή Αποστολή από τον Πελάτη
 Θα παραδίδετε ή θα αποστέλλετε, όπως ορίζει ο Παροχέας Υπηρεσιών, µια Μηχανή στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη, κατάλληλα συσκευασµένη
(µε προκαταβολή των εξόδων µεταφοράς, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά) σε καθορισµένη τοποθεσία. Μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση της
Μηχανής, θα ετοιµάζεται για παραλαβή από εσάς ή, στην περίπτωση της Υπηρεσίας µε Αποστολή από τον Πελάτη (Mail-in), θα σας επιστρέφεται
µε έξοδα της Lenovo, εκτός εάν ο Παροχέας Υπηρεσιών καθορίσει διαφορετικά. Για την εγκατάσταση της Μηχανής και την επαλήθευση της
λειτουργίας της είστε υπεύθυνοι εσείς.

5. Υπηρεσία CRU και Επί Τόπου Υπηρεσίες
Αυτό το είδος Υπηρεσιών Εγγύησης είναι συνδυασµός του Είδους 1 και του Είδους 2 (βλ. παραπάνω).

6. Υπηρεσία CRU και Υπηρεσίες Courier ή Depot
Αυτό το είδος Υπηρεσιών Εγγύησης είναι συνδυασµός του Είδους 1 και του Είδους 3 (βλ. παραπάνω).

7. Υπηρεσία CRU και Υπηρεσίες µε Μεταφορά ή Αποστολή από τον Πελάτη
Αυτό το είδος Υπηρεσιών Εγγύησης είναι συνδυασµός του Είδους 1 και του Είδους 4 (βλ. παραπάνω).

Όταν αναφέρεται είδος υπηρεσιών 5, 6 ή 7, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα προσδιορίζει ποιο είδος υπηρεσιών εγγύησης είναι κατάλληλο
για την επισκευή.
 * Αυτό το είδος υπηρεσίας ονοµάζεται σε ορισµένες χώρες ThinkPad EasyServ ή EasyServ.
Για να σας παρασχεθούν υπηρεσίες εγγύησης, επικοινωνήστε µε έναν Παροχέα Υπηρεσιών. Στον Καναδά ή τις Ηνωµένες Πολιτείες, καλέστε στον
αριθµό 1-800-IBM-SERV (426-7378). Για άλλες χώρες, βλ. τους παρακάτω αριθµούς τηλεφώνου.

Παγκόσµιος Τηλεφωνικός Κατάλογος
Οι αριθµοί τηλεφώνου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Για τον αριθµό τηλεφώνου επικοινωνίας για παροχή υπηρεσιών εγγύησης σε
χώρα που θα ενταχθεί µελλοντικά στην ΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν υπάρχει στον παρακάτω κατάλογο, επικοινωνήστε µε τη
Lenovo, το τµήµα παροχής υπηρεσιών της IBM ή το µεταπωλητή σας στη συγκεκριµένη χώρα.

Χώρα ή Περιοχή Αριθµός Τηλεφώνου Χώρα ή Περιοχή Αριθµός Τηλεφώνου

Αργεντινή 0800-666-0011 Κύπρος +357-22-841100

Αυστραλία 131-426 Λετονία +386-61-1796-699

Αυστρία +43-1-24592-5901 Λιθουανία +386-61-1796-699

Αφρική Αφρική:
+44 (0)1475 555 055

Νότια Αφρική:
+27 11 3028888
και 0800110756

Κεντρική Αφρική:
Επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο Εµπορικό
Συνεργάτη της IBM

Λουξεµβούργο +352-298-977-5063

Βέλγιο Ολλανδικά:
02-210 9820

Γαλλικά:
02-210 9800

Μαλαισία 1800-88-8558

Βενεζουέλα 0-800-100-2011 Μάλτα +356-23-4175

Βιετνάµ Ho Chi Minh:
(848) 824-1474

Hanoi:
(844) 842-6316

Μεξικό 001-866-434-2080
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Βολιβία 0800-0189 Μέση Ανατολή +44 (0)1475-555-055

Βραζιλία 55-11-3889-8986 Νέα Ζηλανδία 0800-446-149

Γαλλία +33-238-557-450 Νικαράγουα 255-6658

Γερµανία +49-7032-15-49201 Νορβηγία NetVista και
ThinkCentre:
+47 6699 8960

Όλα τα προϊόντα:
+47 815 21550

Γουατεµάλα 335-8490 Ολλανδία +31-20-514-5770

∆ανία 4520-8200 Ονδούρα Tegucigalpa &
San Pedro Sula:
232-4222

San Pedro Sula:
552-2234

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία 566-4755
566-5161 εσωτ. 8201

Χωρίς χρέωση
στη ∆οµινικανή
∆ηµοκρατία:
1-200-1929

Ουγγαρία +36-1-382-5720

Ελβετία +41-58-333-0971 Ουρουγουάη 000-411-005-6649

Ελλάδα +30-210-680-1700 Παναµάς 206-6047

Ελ Σαλβαδόρ 250-5696 Περού 0-800-50-866

Εσθονία +386-61-1796-699 Πολωνία +48-22-878-6999

Ηνωµένο Βασίλειο +44-1475-555-055 Πορτογαλία +351-21-892-7147

Ηνωµένες Πολιτείες 1-800-IBM-SERV
(1-800-426-7378)

Ρωσική Οµοσπονδία +7-095-940-2000

Ιαπωνία Χωρίς χρέωση:
0120-887-870

∆ιεθνείς κλήσεις:
+81-46-266-4724

Σιγκαπούρη 1800-3172-888

Ινδία 1600-44-6666 Σλοβακία +421-2-4954-1217

Ινδονησία 800-140-3555 Σλοβενία +386-1-5830-050

Ιρλανδία +353-(0)1-815-9200 Σουηδία +46-8-477-4420

Ισηµερινός 1-800-426911 Σρι Λάνκα +94-11-2448-442
+94-11-2421-066
+94-11-2493-500

Ισπανία +34-91-714-7983 Ταϊβάν 886-2-8723-9799

Ιταλία +39-02-7031-6101 Ταϊλάνδη 1-800-299-229

Καναδάς Αγγλικά:
1-800-565-3344

Γαλλικά:
1-800-565-3344

Μόνο στο Τορόντο,
καλέστε:
416-383-3344

Τουρκία 00800-211-4032
+90-212-317-1760

Κίνα (Λαϊκή
∆ηµοκρατία)

800-810-1818 Τσεχική ∆ηµοκρατία +420-2-7213-1316

Κίνα (Ειδική ∆ιοικητικό
Περιφέρεια Χονγκ
Κονγκ)

Οικιακά PC:
852 2825 7799

Επαγγελµατκά PC:
852 8205 0333

Φιλιππίνες 1800-1888-1426
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Κολοµβία 1-800-912-3021 Φινλανδία +358-9-459-6960

Κορέα 1588-5801 Χιλή 800-224-488

Κόστα Ρίκα 284-3911


