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Lenovo Garantibetingelser                 

Del 1 - Generelle betingelser 
Disse garantibetingelsene omfatter Del 1 - Generelle betingelser, Del 2 - Landavhengige betingelser og Del 3 - Opplysninger om 
garantibetingelser. Betingelsene i del 2 erstatter eller modifiserer betingelsene i del 1. Garantien Lenovo Group Limited eller et av dets 
datterselskaper (kalt "Lenovo") gir gjennom disse garantibetingelsene, gjelder bare for Maskiner Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for 
videresalg. “Maskin” er en Lenovo-maskin, dens tilleggsutstyr, ombygginger, oppgraderinger eller tilleggsutstyr, og alle kombinasjoner av disse. 
“Maskin” omfatter ingen programvare, verken forhåndsinstallert på Maskinen eller installert senere eller på annen måte. Ingen av disse 
garantibetingelsene tilsidesetter forbrukernes lovbestemte rettigheter som ikke kan fraskrives eller begrenses i avtale.  

Hva garantibetingelsene dekker 

Lenovo garanterer at hver Maskin 1) er feilfri i materialer og utførelse og 2) er i overensstemmelse med Lenovos offisielt kunngjorte 
spesifikasjoner (“Spesifikasjoner”) som kan leveres på forespørsel. Garantiperioden for en Maskin starter på den opprinnelige installeringsdatoen 
og er oppgitt i Del 3 - Opplysninger om garantibetingelser. Datoen på Kundens faktura eller kvittering er installeringsdatoen, med mindre Lenovo 
eller forhandleren opplyser noe annet. Med mindre Lenovo oppgir noe annet, gjelder disse garantiene bare i landet eller regionen der Maskinen 
ble kjøpt. 
DETTE UTGJØR DEN HEL E OG FULLE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, 
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER ANVENDELSE FOR ET BESTEMT 
FORMÅL. NOEN LAND EL LER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARS BEGRENSNINGER SLIK AT OVENFORNEVNTE 
BEGRENSNINGER IKKE GJELDER. GARANTIEN GJELDER I SLIKE TILFELLER IKKE UTOVER DEN LOVBESTEMTE 
GARANTIPERIODEN. INGEN GARANTIER GJELDER ETTER DEN  PERIODEN. NOEN LAND ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE 
BEGRENSNINGER FOR HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI GJELDER, SLIK AT OVENFORNEVNTE BEGRENSNINGER IKKE 
GJELDER.  

Hva garantibetingelsene ikke dekker 

Disse garantibetingelsene dekker ikke 
� programvare, verken forhåndsinstallert, levert sammen med Maskinen eller installert senere; 
� feil som skyldes feilaktig bruk, ulykker, endring, mangelfulle lokaler eller driftsmiljø eller mangelfullt vedlikehold utført av Kunden; 
� feil som skyldes et produkt Lenovo ikke er ansvarlig for; og 
� ethvert ikke-Lenovo -produkt, inkludert slike som Lenovo anskaffer og leverer sammen med eller integrert i en Lenovo-maskin på forespørsel 

fra Kunden.  
Garantien gjelder ikke hvis Maskinens eller delenes identifikasjonsmerker fjernes eller endres. 
Lenovo garanterer ikke feilfri drift av en Maskin. 
Enhver teknisk eller annen støtte som gis for en Maskin under garanti, for eksempel assistanse ved spørsmål om fremgangsmåter og spørsmål 
om konfigurering og installering av Maskinen, gis UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. 

Hvordan få garantiservice 
Garantiservice kan gis av Lenovo, IBM eller Kundens forhandler hvis forhandleren er autorisert til å utføre garantiservice, eller av en autorisert 
leverandør av garantiservice. Hver av disse kalles en “Serviceleverandør.” 
Hvis Maskinen ikke fungerer i henhold til garantien i garantiperioden, kontakter Kunden en Serviceleverandør. Hvis Kunden ikke registrerer 
Maskinen hos Lenovo, må Kunden kanskje fremlegge et kjøpsbevis som bekreftelse på retten til garantiservice. 

Hva Lenovo vil gjøre for å rette problemer 

Når Kunden kontakter en Serviceleverandør og ber om service, må Kunden følge prosedyrene for feilsøking og problemløsning som Lenovo 
oppgir. En første feilsøking av problemet kan utføres av en tekniker over telefon eller elektronisk ved tilgang til et nettsted for støtte. 
Hvilken type garantiservice som gjelder for en bestemt Maskin, er oppgitt i Del 3 - Opplysninger om garantibetingelser.  
Kunden er selv ansvarlig for å laste ned og installere angitte programvareoppdateringer fra et nettsted for støtte eller fra andre elektroniske 
medier, og må følge instruksjonene Serviceleverandøren gir. Programvareoppdateringer kan omfatte grunnleggende inn/ut-systemkode (kalt 
“BIOS”), støtteprogrammer, styreprogrammer og andre programvareoppdateringer. 
Hvis problemet kan løses med en del som Kunden kan skifte ut (“CRU” (Customer Replaceable Unit)) (f.eks. tastbord, mus, høyttaler, minne og 
platelager), sender Serviceleverandøren CRUen til Kunden slik at Kunden kan installere den selv.  
Hvis Maskinen ikke fungerer i henhold til garantien i garantiperioden og problemet ikke kan løses over telefon eller elektronisk, ved at Kunden tar i 
bruk programvareoppdateringer, eller med en CRU, skal Serviceleverandøren etter eget valg enten 1) reparere Maskinen slik at den virker som 
garantert, eller 2) erstatte den med en som har minst tilsvarende funksjonalitet. Hvis Serviceleverandøren ikke er i stand til å gjøre noe av dette, 
kan Kunden returnere Maskinen til stedet der den ble kjøpt, og få refundert beløpet.  
Som en del av garantiservice kan Serviceleverandøren også installere utvalgte tekniske endringer for Maskinen.  
Utskifting av en Maskin eller del 
Når garantiservice medfører at en Maskin eller del blir skiftet ut, blir den utskiftede Maskinen eller delen Lenovos eiendom og utskiftningen 
Kundens eiendom. Kunden innestår for at alle utskiftede deler er originale og uendrede. Utskiftningen trenger ikke å være ny, men skal være i god 
driftsmessig stand og være minst funksjonelt likeverdig med det den erstatter. De opprinnelige garantibetingelsene fortsetter å gjelde for deler som 
erstatter utskiftede deler.  

Kundens øvrige forpliktelser 
Før Serviceleverandøren skifter ut en Maskin eller en del, skal Kunden fjerne tilleggsutstyr, deler, alternativer, endringer og tilkoblede enheter som 
garantiservice ikke gjelder for. 
Kunden skal dessuten 
1. sørge for at Maskinen er fri for heftelser eller begrensninger som hindrer at den kan skiftes ut; 
2. skaffe tillatelse fra eieren når Serviceleverandøren skal utføre service på en Maskin som Kunden ikke eier; og 
3. der det er aktuelt, før service blir utført: 
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a. følge prosedyren for forespørsel om service, som Kunden får fra Serviceleverandøren; 
b. sikre alle programmer, data og penger som ligger i Maskinen; og 
c. gi Serviceleverandøren tilstrekkelig, fri og sikker adgang til lokalene slik at Lenovo kan oppfylle sine forpliktelser.  

4. (a) sørge for at all informasjon om identifiserte eller identifiserbare personer (Personopplysninger) blir slettet fra Maskinen (i den utstrekning 
dette er teknisk mulig), (b) tillate Serviceleverandøren eller en leverandør å behandle, på Kundens vegne, eventuelle gjenværende 
Personopplysninger slik Serviceleverandøren anser som nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse garantibetingelsene 
(som kan inkludere forsendelse av Maskinen for slik behandling til servicesteder andre steder i verden), og (c) sørge for at slik behandling er i 
overensstemmelse med aktuell lovgivning om Personopplysninger.  

Ansvarsbegrensning 
Lenovo er ansvarlig for tap av eller skade på Kundens Maskin kun mens den 1) er i Lenovos forvaring eller 2) transporteres i de tilfeller der 
Lenovo er ansvarlig for å betale fraktomkostningene. 
Verken Lenovo eller Serviceleverandøren er ansvarlig for eventuell konfidensiell, merkebeskyttet eller personlig informasjon som måtte være 
lagret på en Maskin Kunden av en eller annen årsak returnerer. Kunden skal fjerne all slik informasjon før Maskinen returneres. 
Det kan oppstå forhold hvor mislighold fra Lenovos side eller annet ansvar medfører at Kunden har krav på erstatning fra Lenovo. I ethvert slikt 
tilfelle, uansett ansvarsgrunnlag, unntatt når lovbestemt ansvar ikke kan fraskrives i avtaler, er Lenovos erstatningsansvar under enhver 
omstendighet begrenset til 
1. skader på person, herunder død, og på eiendom som Lenovo er rettslig ansvarlig for; og 
2. for andre direkte skader, beløpet som er betalt for Maskinen kravet gjelder.  
Denne begrensningen gjelder også for Lenovos leverandører og forhandlere og Kundens Serviceleverandør. Dette er maksimum for hva Lenovo, 
Lenovos leverandører og forhandlere Kundens Serviceleverandør samlet er ansvarlig for. 
LENOVO OG LENOVOS LEVERANDØRER, FORHANDL ERE OG SERVICELEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET 
ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE SELV OM DE ER UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER, TAP ELLER KRAV: 1) 
KRAV SOM TREDJEPART MÅTTE REISE MOT KUNDEN FOR SKADER (ANDRE ENN DE SOM ER NEVNT UNDER FØRSTE PUNKT 
OVENFOR); 2) TAP AV, ELLER SKADE PÅ, KUNDENS DATA; 3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER 
AVLEDEDE ØKONOMISKE SKADER ELLER TAP; ELLER 4) TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, GOODWILL ELLER FORVENTEDE 
BESPARELSER. NOEN LAND ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER SLIK AT OVENFORNEVNTE 
BEGRENSNINGER IKKE GJELDER.   
Lovvalg 
Både Kunden og Lenovo aksepterer at disse garantibetingelsene reguleres av lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt. 

DISSE GARANTIBETINGELSENE GIR KUNDEN SPESIELLE JURIDISKE RET TIGHETER. KUNDEN KAN OGSÅ HA ANDRE LOVBESTEMTE 
RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON. 

Jurisdiksjon 
Alle partenes rettigheter og forpliktelser er underlagt domstolene i landet der Maskinen ble kjøpt. 

 

Del 2 - Landavhengige betingelser 

AMERIKA  

ARGENTINA 
 Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen:  
Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av den alminnelige handelsdomstolen i 
Buenos Aires. 

BOLIVIA 
   Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 

     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av domstolene i La Paz. 

BRASIL 
Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen:  
Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres i Rio de Janeiros rettssystem. 

CHILE 
   Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 

     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av sivildomstolene i Santiago. 
COLOMBIA 

   Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 
     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av dommerne i Republikken 
Colombia. 

ECUADOR 
   Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen:  

     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av dommerne i Quito. 
MEXICO 

   Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 
     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av de føderale domstolene i Mexico 
City Federal District. 
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PARAGUAY 

   Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 
     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av domstolene i Asuncion. 

PERU 
 Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 

   Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av dommerne og domstolene i Judicial 
District of Lima, Cercado. 

Ansvarsbegrensning: Følgende tilføyes til slutt i dette avsnittet:  
I henhold til paragraf 1328 i Perus lov om tvistemål skal begrensningene og utelatelsene som fremkommer i dette avsnittet, ikke gjelde skader 
som skyldes forsettlige handlinger ("dolo") eller grov uaktsomhet ("culpa inexcusable") fra Lenovos side. 

URUGUAY 
  Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 

     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av City of Montevideos jurisdiksjon. 
VENEZUELA 

  Jurisdiksjon: Følgende tilføyes etter den første setningen: 
     Eventuelle rettstvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, skal avgjøres eksklusivt av domstolene i  

   byen Caracas. 
 

NORD-AMERIKA 

Hvordan få garantiservice: Følgende tilføyes dette avsnittet:  

For å få garantiservice fra IBM Service i Canada eller USA ringer Kunden 1-800-IBM-SERV (426-7378). 
CANADA 
Ansvarsbegrensning: Følgende erstatter punkt 1 i dette avsnittet: 
1. skader på person, herunder død, eller fysiske skader på eiendom, som skyldes uaktsomhet fra Lenovo; og 

Lovvalg: Følgende erstatter “lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt” i første setning: 

lovgivningen i provinsen Ontario. 
USA  

Lovvalg: Følgende erstatter “lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt” i første setning:  
lovgivningen i staten New York .  
 
ASIA, AUSTRALIA OG OCEANIA 

AUSTRALIA 

Hva disse garantibetingelsene dekker Følgende ledd tilføyes dette avsnittet:  

Garantibetingelsene som er oppgitt i dette avsnittet, kommer i tillegg til eventuelle rettigheter Kunden har i henhold til Trade Practices Act 1974 
eller annen liknende lovgivning, og er begrenset bare i den grad gjeldende lovgivning tillater. 

Ansvarsbegrensning: Følgende tilføyes dette avsnittet: 
Der Lenovo ikke overholder en betingelse eller forpliktelse angitt i Trade Practices Act 1974 eller annen liknende lovgivning, er Lenovos ansvar 
begrenset til reparasjon eller bytte av varene, eller levering av tilsvarende varer. Der forpliktelsene eller garantibetingelsene er knyttet til retten til 
å selge, "quiet possession" eller "clear title", eller varene er av et slag som vanligvis anskaffes til privat- eller hjemmebruk, gjelder ingen av 
begrensningene i dette leddet. 

Lovvalg: Følgende erstatter “lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt ” i første setning:  
lovene i staten eller territoriet  

KAMBODSJA OG LAOS  
Lovvalg: Følgende erstatter “lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt ” i første setning:  
lovgivningen i staten New York, USA. 

KAMBODSJA, INDONESIA OG LAOS  
Voldgift: Følgende tilføyes under denne overskriften: 
Eventuelle tvister i forbindelse med disse garantibetingelsene skal behandles ved endelig og bindende voldgift i Singapore i henhold til de 
gjeldende reglene for voldgift fra Singapore International Arbitration Center (“SIAC-reglene”). Voldgiftskjennelsen skal være endelig og bindende 
for partene uten ankemuligheter, og voldgiftskjennelsen skal leveres skriftlig og spesifisere de fakta og juridiske konklusjoner som 
voldgiftsdommerne har kommet frem til.  
Det skal være tre voldgiftsdommere, og hver av partene i tvisten skal ha rett til å utnevne en (1) voldgiftsdommer hver. De to voldgiftsdommerne 
som blir oppnevnt av partene, skal oppnevne en tredje voldgiftsdommer før rettsforhandlingene begynner. Den tredje voldgiftsdommeren skal 
fungere som formann for rettsforhandlingene. Hvis formannsposisjonen blir ledig, skal den fylles av presidenten i SIAC. Hvis en av de andre 
voldgiftsdommerne ikke kan utføre sin oppgave, skal det oppnevnes en ny av den parten som oppnevnte den forannevnte. Rettsforhandlingene 
skal fortsette fra det punktet de var da den opprinnelige voldgiftsdommeren måtte trekke seg.  
Hvis en av partene nekter eller på annen måte unnlater å oppnevne en voldgiftsdommer innen 30 dager etter at den andre parten oppnevner 
sin, skal den først oppnevnte voldgiftsdommeren utføre oppgaven alene, så sant vedkommende er oppnevnt på riktig måte.  
Alle rettsforhandlingene, og alle dokumentene som blir brukt i forbindelse med rettsforhandlingene, skal være på engelsk. Den engelskspråklige 
versjonen av disse garantibetingelsene gjelder foran alle andre språkversjoner. 
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KINA (HONG KONG S.A.R.) OG KINA (MACAU S.A.R.) 
Lovvalg: Følgende erstatter “lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt ” i første setning: 
lovene i Hong Kong Special Administrative Region i Kina  

INDIA 
Ansvarsbegrensning: Følgende erstatter punkt 1 og 2 i dette avsnittet: 
1. skader på person, herunder død, eller på eiendom, begrenset til skader som skyldes uaktsomhet fra Lenovo; og 
2. ved andre direkte skader oppstått i en situasjon som omfatter ikke-oppfyllelse fra Lenovo i henhold til eller på annen måte knyttet til disse 

garantibetingelsene, beløpet Kunden har betalt for Maskinen som kravet gjelder.  
Voldgift: Følgende tilføyes under denne overskriften:  
Eventuelle tvister i forbindelse med disse garantibetingelsene skal behandles ved endelig og bindende voldgift i Bangalore, India i henhold til 
gjeldende lovgivning i India. Voldgiftskjennelsen skal være endelig og bindende for partene uten ankemuligheter, og voldgiftskjennelsen skal 
leveres skriftlig og spesifisere de fakta og juridiske konklusjoner som voldgiftsdommerne har kommet frem til.  
Det skal være tre voldgiftsdommere, og hver av partene i tvisten skal ha rett til å utnevne en (1) voldgiftsdommer hver. De to voldgiftsdommerne 
som blir oppnevnt av partene, skal oppnevne en tredje voldgiftsdommer før rettsforhandlingene begynner. Den tredje voldgiftsdommeren skal 
fungere som formann for rettsforhandlingene. Hvis formannsposisjonen blir ledig, skal den fylles av presidenten i Bar Council of India. Hvis en 
av de andre voldgiftsdommerne ikke kan utføre sin oppgave, skal det oppnevnes en ny av den parten som oppnevnte den forannevnte. 
Rettsforhandlingene skal fortsette fra det punktet de var da den opprinnelige voldgiftsdommeren måtte trekke seg.  
Hvis en av partene nekter eller på annen måte unnlater å oppnevne en voldgiftsdommer innen 30 dager etter at den andre parten oppnevner 
sin, skal den først oppnevnte voldgiftsdommeren utføre oppgaven alene, så sant vedkommende er oppnevnt på riktig måte.  
Alle rettsforhandlingene, og alle dokumentene som blir brukt i forbindelse med rettsforhandlingene, skal være på engelsk. Den engelskspråklige 
versjonen av disse garantibetingelsene gjelder foran alle andre språkversjoner. 

JAPAN 
Lovvalg: Følgende setning tilføyes dette avsnittet:  

Eventuell tvil i forbindelse med denne Avtalen vil bli løst mellom partene i lojalitet og gjensidig tillit. 
MALAYSIA 
Ansvarsbegrensning: Ordet “SPESIELLE” i punkt 3 i femte ledd strykes. 

NEW ZEALAND 
Hva disse garantibetingelsene dekker Følgende ledd tilføyes dette avsnittet:  
Garantibetingelsene som er oppgitt i dette avsnittet, kommer i tillegg til eventuelle rettigheter Kunden har i henhold til Consumer Guarantees Act 
1993 eller annen lovgivning, som ikke kan fraskrives eller begrenses. Consumer Guarantees Act 1993 gjelder ikke for varer Lenovo leverer, hvis 
Kunden anskaffer varene til forretningsformål slik det er definert i denne loven. 

Ansvarsbegrensning: Følgende tilføyes dette avsnittet: 

 Der Maskiner ikke anskaffes til forretningsformål slik det er definert i Consumer Guarantees Act 1993, er begrensningene i dette avsnittet 
underlagt begrensningene i denne loven.  

FOLKEREPUBLIKKEN KINA  
Lovvalg:  Følgende erstatter “lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt” i første setning:  
lovgivningen i staten New York, USA (unntatt når lokal lovgivning krever noe annet).  

Filippinene  
Ansvarsbegrensning: Punkt 3 i femte ledd erstattes av følgende: : 
SPESIELLE (INKLUDERT SYMBOLSKE OG EKSEMPLARISKE ERSTATNINGER), MORALSKE, TILFELDIGE, ELLER INDIREKTE 
SKADER VED ENHVER AVLEDET ØKONOMISK SKADE ELLER TAP; ELLER 
Voldgift: Følgende tilføyes under denne overskriften  
Eventuelle tvister i forbindelse med disse garantibetingelsene skal behandles ved endelig og bindende voldgift i byen Manila, Filippinene i 
henhold til gjeldende lovgivning i Filippinene. Voldgiftskjennelsen skal være endelig og bindende for partene uten ankemuligheter, og 
voldgiftskjennelsen skal leveres skriftlig og spesifisere de fakta og juridiske konklusjoner som voldgiftsdommerne har kommet frem til.  
Det skal være tre voldgiftsdommere, og hver av partene i tvisten skal ha rett til å utnevne en (1) voldgiftsdommer hver. De to voldgiftsdommerne 
som blir oppnevnt av partene, skal oppnevne en tredje voldgiftsdommer før rettsforhandlingene begynner. Den tredje voldgiftsdommeren skal 
fungere som formann for rettsforhandlingene. Hvis formannsposisjonen blir ledig, skal den fylles av presidenten i Philippine Dispute Resolution 
Center, Inc.. Hvis en av de andre voldgiftsdommerne ikke kan utføre sin oppgave, skal det oppnevnes en ny av den parten som oppnevnte den 
forannevnte. Rettsforhandlingene skal fortsette fra det punktet de var da den opprinnelige voldgiftsdommeren måtte trekke seg.  
Hvis en av partene nekter eller på annen måte unnlater å oppnevne en voldgiftsdommer innen 30 dager etter at den andre parten oppnevner 
sin, skal den først oppnevnte voldgiftsdommeren utføre oppgaven alene, så sant vedkommende er oppnevnt på riktig måte.  
Alle rettsforhandlingene, og alle dokumentene som blir brukt i forbindelse med rettsforhandlingene, skal være på engelsk. Den engelskspråklige 
versjonen av disse garantibetingelsene gjelder foran alle andre språkversjoner. 

SINGAPORE 
Ansvarsbegrensning: Ordene “SPESIELLE” og “ØKONOMISKE” i punkt 3 i femte ledd strykes. 

EUROPA, MIDTØSTEN, AFRIKA (EMEA)  
FØLGENDE BETINGELSER GJELDER FOR ALLE LAND I EMEA:  
Disse garantibetingelsene gjelder for Maskiner som er kjøpt fra Lenovo eller en Lenovo-forhandler. 
Hvordan få garantiservice:  
Tilføy følgende ledd i Vest-Europa (Andorra, Belgia, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, 
Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, 
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Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike, samt andre land som senere blir medlem av Den europeiske 
union, med virkning fra datoen for tilslutning):  
Garantien for Maskiner som er anskaffet i Vest-Europa, skal gjelde i alle land i Vest-Europa, forutsatt at Maskinene er annonsert og tilgjengelige 
i disse landene.  
Hvis Kunden kjøper en Maskin i et av landene i Vest-Europa, slik dette er definert ovenfor, kan Kunden få garantiservice for Maskinen i et hvilket 
som helst av disse landene fra en Serviceleverandør, forutsatt at Maskinen er annonsert og gjort tilgjengelig av Lenovo i landet der Kunden 
ønsker å få utført service.  
Hvis Kunden kjøper en Maskin av typen PC i Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Den tidligere jugoslaviske republikken 
Makedonia (FYROM), Georgia, Hviterussland, Jugoslavia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kroatia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, 
Slovenia, Tsjekkia, Ukraina eller Ungarn, kan Kunden få garantiservice for Maskinen i et hvilket som helst av disse landene fra en 
Serviceleverandør, forutsatt at Maskinen er annonsert og gjort tilgjengelig av Lenovo i landet der Kunden ønsker å få utført service.  
Hvis Kunden kjøper en Maskin i et av landene i Midtøsten eller Afrika, kan Kunden få garantiservice for Maskinen fra en Serviceleverandør i 
landet der Maskinen ble kjøpt, forutsatt at Maskinen er annonsert og gjort tilgjengelig av Lenovo i dette landet. Garantiservice i Afrika er 
tilgjengelig innenfor en radius på 50 kilometer fra en Serviceleverandør. Kunden er ansvarlig for transportkostnader for Maskiner som befinner 
seg mer enn 50 kilometer fra en Serviceleverandør.   

Lovvalg:  
Formuleringen “ lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt” erstattes av:  

1) “lovgivningen i Østerrike” i Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Georgia, Ungarn, 
Kasakhstan, Kirgisistan, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM), Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, 
Slovenia, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan og Jugoslavia; 2) “lovgivningen i Frankrike” i Algerie, Benin, Burkina Faso, 
Kamerun, Kapp-Verde , Den sentralafrikanske republikk, Tchad, Komorene, Republikken Kongo, Djibouti, Den demokratiske 
republikken Kongo, Ekvatorialsk Guinea, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, 
Elfenbenskysten, Libanon, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Marokko, Ny-Kaledonia, Niger, Reunion, Senegal, 
Seychellene, Togo, Tunisia , Vanuatu og Wallis & Futuna; 3) “lovgivningen i Finland” i Estland, Latvia og Litauen; 4) “lovgivningen i 
England” i Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egypt, Eritrea, Etiopia, Ghana, Jordan, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, 
Mosambik, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi Arabia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, De forente 
arabiske emiratene, Storbritannia, Vestbredden/Gaza, Yemen, Zambia og Zimbabwe ; og 5) “lovgivningen i Sør-Afrika” i Sør-Afrika, 
Namibia, Lesotho og Swaziland. 

Jurisdiksjon: Følgende unntak tilføyes dette avsnittet: 

1) I Østerrike skal jurisdiksjonen for alle tvister i forbindelse med disse garantibetingelsene, inkludert betingelsenes eksistens, være kompetent 
domstol i Wien,  Østerrike (indre by); 2) i Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egypt, Eritrea, Etiopia, Ghana, Jordan, Kenya, Kuwait, 
Liberia, Malawi, Malta, Mosambik, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi Arabia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, 
Uganda, De forente arabiske emiratene, Vestbredden/Gaza, Yemen, Zambia og Zimbabwe skal alle tvister som oppstår på grunn av disse 
garantibetingelsene eller i forbindelse med oppfyllelsen av betingelsene, inkludert summarisk saksbehandling, behandles av engelske 
domstoler; 3) i Belgia og Luxemburg, for alle tvister som oppstår på grunn av disse garantibetingelsene eller i forbindelse med tolkningen eller 
oppfyllelsen av betingelsene, skal kun lovgivningen, og domstolene i hovedstaden, i landet der Kunden har sitt registrerte hovedkontor og/eller 
forretningssted være kompetent; 4) i Frankrike , Algerie, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapp Verde, Den sentralafrikanske republikk, 
Tchad, Komorene, Republikken Kongo, Djibouti, Den demokratiske republikken Kongo, Ekvatorial-Guinea, Fransk Guyana, Fransk 
Polynesia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbenskysten, Libanon, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, 
Marokko, Ny-Kaledonia, Niger, Reunion, Senegal, Seychellene, Togo, Tunisia, Vanuatu og Wallis & Futuna  skal alle tvister som oppstår 
på grunn av disse garantibetingelsene eller i forbindelse med brudd eller oppfyllelse av betingelsene, inkludert summarisk saksbehandling, 
avgjøres eksklusivt av handelsdomstolen i Paris; 5) i Russland skal alle tvister som oppstår på grunn av disse garantibetingelsene eller i 
forbindelse med tolkning, brudd, opphør eller annullering av oppfyllelsen av betingelsene, avgjøres av voldgiftsdomstolen i Moskva; 6) i Sør-
Afrika, Namibia, Lesotho og Swaziland aksepterer partene å sende alle tvister i forbindelse med disse garantibetingelsene til høyesterett i 
Johannesburg; 7) i Tyrkia skal alle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse garantibetingelsene, løses av Istanbuls 
sentraldomstoler (Sultanahmet) og Execution Directorates of Istanbul, Tyrkia; 8) i hvert av følgende land skal alle juridiske krav som oppstår på 
grunn av disse garantibetingelsene, bringes frem for og avgjøres eksklusivt av kompetent domstol i a) Athen for Hellas, b) Tel Aviv-Jaffa for 
Israel, c) Milano for Italia, d) Lisboa for Portugal  og e) Madrid for Spania; og 9) i Storbritannia aksepterer partene at alle tvister i forbindelse 
med disse garantibetingelsene skal behandles av engelske domstoler.  
Voldgift: Følgende tilføyes under denne overskriften:  

I Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Georgia, Ungarn, Kasakhstan, Kirgisistan, 
Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM), Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, 
Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan og Jugoslavia skal alle tvister som skyldes disse garantibetingelsene eller er knyttet til brudd, opphør 
eller ugyldighet av betingelsene, avgjøres i henhold til de gjeldende reglene for voldgift og megling fra International Arbitral Center ved Federal 
Economic Chamber i Wien (Wien-reglene) av tre voldgiftsdommere som er utpekt i overensstemmelse med disse reglene. 
Voldgiftsforhandlingene føres i Wien, Østerrike, og engelsk er offisielt språk for forhandlingene. Voldgiftsdommernes avgjørelse er endelig og 
bindende for begge parter. Derfor gir partene, i henhold til paragraf 598 (2) i Østerrikes lov om sivilprosesser, uttrykkelig avkall på anvendelse av 
paragraf 595 (1) nummer 7 i loven. Lenovo kan imidlertid starte forhandlinger ved en kompetent domstol i landet der Maskinen er installert. 
I Estland, Latvia og Litauen skal alle tvister som oppstår i forbindelse med disse garantibetingelsene, avgjøres endelig ved 
voldgiftsforhandlinger avholdt i Helsinki, Finland i henhold til Finlands gjeldende voldgiftslovgivning. Hver part utpeker en voldgiftsdommer. 
Voldgiftsdommerne utpeker deretter i fellesskap formannen. Hvis voldgiftsdommerne ikke blir enige om formannen, skal det sentrale 
handelskammeret i Helsinki utpeke formannen. 
 

DEN EUROPEISKE UNION (EU)  
FØLGENDE BETINGELSER GJELDER FOR ALLE EU-LAND:  
Garantien for Maskiner som er anskaffet i EU-land, skal gjelde i alle EU-land, forutsatt at Maskinene er annonsert og tilgjengelige i disse 
landene.  
  
Hvordan få garantiservice: Følgende tilføyes dette avsnittet:  
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Ved bestilling av garantiservice fra IBM Service i EU-land kan telefonlisten i Del 3 - Opplysninger om garantibetingelser benyttes.  
Kunden kan kontakte IBM Service på denne adressen:  

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

FORBRUKERE 
Forbrukerne har juridiske rettigheter under aktuell nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksartikler. Slike rettigheter påvirkes ikke av 
disse garantibetingelsene. 

 
DANMARK, FINLAND, HELLAS, ITALIA, NEDERLAND, NORGE, PORTUGAL, SPANIA, SVERIGE, SVEITS OG ØSTERRIKE 

Ansvarsbegrensning: Følgende erstatter betingelsene i dette avsnittet i sin helhet: 
Hvis ikke preseptorisk lovgivning angir noe annet, gjelder følgende: 
1. Lenovos erstatningsansvar som kan oppstå som en konsekvens av oppfyllelsen av Lenovos forpliktelser i henhold til eller i forbindelse med 

disse garantibetingelsene eller av andre årsaker knyttet til garantibetingelsene, er begrenset til kompensasjon kun for påviste skader og tap 
som har oppstått som en umiddelbar og direkte konsekvens av manglende oppfyllelse av slike forpliktelser, og skal ikke overstige beløpet 
som er betalt for Maskinen.  
Begrensningen ovenfor gjelder ikke for skader på person, herunder død, og på løsøre og fast eiendom som Lenovo er rettslig ansvarlig for.  

2. LENOVO OG LENOVOs LEVERANDØRER, FORHANDLERE OG SERVICELEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET 
ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE SELV OM DE ER UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER, TAP ELLER 
KRAV: 1) TAP AV, ELLER SKADE PÅ, KUNDENS DATA; 2) TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER AVLEDEDE 
ØKONOMISKE SKADER ELLER TAP; 3) TAPT FORTJENESTE, SELV OM TAPET ER EN DIREKTE KONSEKVENS AV HENDELSEN 
SOM GENERERTE SKADEN; ELLER 4) TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ER, GOODWILL ELLER FORVENTEDE BESPARELSER.  

FRANKRIKE OG BELGIA 

Ansvarsbegrensning: Følgende erstatter betingelsene i dette avsnittet i sin helhet :  

Hvis ikke preseptorisk lovgivning angir noe annet, gjelder følgende: 

1. Lenovos erstatningsansvar som kan oppstå som en konsekvens av oppfyllelsen av Lenovos forpliktelser i henhold til eller i forbindelse med 
disse garantibetingelsene, er begrenset til kompensasjon kun for påviste skader og tap som har oppstått som en umiddelbar og direkte 
konsekvens av manglende oppfyllelse av slike forpliktelser (hvis dette gjelder Lenovo), og skal ikke overstige beløpet som er betalt for 
Maskinen som var årsak til skaden.  
Begrensningen ovenfor gjelder ikke for skader på person, herunder død, og på løsøre og fast eiendom som Lenovo er rettslig ansvarlig for.  

2. LENOVO OG LENOVOs LEVERANDØRER, FORHANDLERE OG SERVICELEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET 
ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE SELV OM DE ER UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER, TAP ELLER 
KRAV: 1) TAP AV, ELLER SKADE PÅ, KUNDENS DATA; 2) TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER AVLEDEDE 
ØKONOMISKE SKADER ELLER TAP; 3) TAPT FORTJENESTE, SELV OM TAPET ER EN DIREKTE KONSEKVENS AV HENDELSEN 
SOM GENERERTE SKADEN; ELLER 4) TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, GOODWILL ELLER FORVENTEDE BESPARELSER.  

FØLGENDE BETINGELSER GJELDER FOR LANDET SOM ER OPPGITT: 
ØSTERRIKE 
Bestemmelsene i disse garantibetingelsene erstatter alle lovbestemte garantier. 
Hva disse garantibetingelsene dekker Følgende erstatter første setning i første ledd i dette avsnittet: 
Garantien for en Lenovo-maskin dekker Maskinens funksjoner ved normal bruk og at Maskinen er i overensstemmelse med Spesifikasjonene.  

Følgende ledd tilføyes dette avsnittet: 
Foreldelsesfrist for forbrukere, som gjelder ved brudd på garantibetingelser, er som minimum den lovfestede perioden. Hvis 
Serviceleverandøren ikke kan reparere en Lenovo-maskin, kan Kunden enten be om delvis refusjon så langt det er berettiget på grunn av den 
reduserte verdien av Maskinen som ikke er reparert, eller kansellere avtalen for Maskinen og få pengene refundert. 

 Andre ledd gjelder ikke.  
Hva Lenovo vil gjøre for å rette problemer: Følgende tilføyes dette avsnittet: 
Under garantiperioden betaler Lenovo fraktomkostninger for transport til IBM Service av en Maskin det er feil på. 

Ansvarsbegrensning: Følgende ledd tilføyes dette avsnittet:  
Begrensningene og unntakene som er spesifisert i garantibetingelsene, gjelder ikke skader forårsaket av Lenovo med forsett eller grov 
uaktsomhet, og for uttrykt garanti.  

Følgende setning tilføyes til slutt i punkt 2:  
Lenovos ansvar under dette punktet er begrenset til brudd på viktige avtalebetingelser i tilfeller av vanlig uaktsomhet.  

EGYPT 
Ansvarsbegrensning: Følgende erstatter punkt 2 i dette avsnittet: 

andre direkte tap, begrenset til totalt beløp betalt for Maskinen som kravet gjelder.  
Gjelder for leverandører, forhandlere og Serviceleverandører (uendret). 

FRANKRIKE 
Ansvarsbegrensning : Følgende erstatter andre setning i første ledd i dette avsnittet: 
I ethvert slikt tilfelle, uansett ansvarsgrunnlag, er Lenovos erstatningsansvar under enhver omstendighet begrenset til (punkt 1 og 2 uendret). 
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TYSKLAND 

Hva disse garantibetingelsene dekker Følgende erstatter første setning i første ledd i dette avsnittet:  
Garantien for en Lenovo-maskin dekker Maskinens funksjoner ved normal bruk og at Maskinen er i overensstemmelse med Spesifikasjonene.  

Følgende ledd tilføyes dette avsnittet: 
Minste garantiperiode for Maskiner er tolv måneder. Hvis Serviceleverandøren ikke kan reparere en Lenovo-maskin, kan Kunden enten be om 
delvis refusjon så langt det er berettiget på grunn av den reduserte verdien av Maskinen som ikke er reparert, eller kansellere avtalen for 
Maskinen og få pengene refundert. 

Andre ledd gjelder ikke. 
Hva Lenovo vil gjøre for å rette problemer: Følgende tilføyes dette avsnittet: 
Under garantiperioden betaler Lenovo fraktomkostninger for transport til Lenovo eller IBM Service av en Maskin det er feil på. 

Ansvarsbegrensning: Følgende ledd tilføyes dette avsnittet:  
Begrensningene og unntakene som er spesifisert i garantibetingelsene, gjelder ikke skader forårsaket av Lenovo med forsett eller grov 
uaktsomhet, og for uttrykt garanti.  

Følgende setning tilføyes til slutt i punkt 2:  
Lenovos ansvar under dette punktet er begrenset til bru dd på viktige avtalebetingelser i tilfeller av vanlig uaktsomhet. 

UNGARN 
Ansvarsbegrensning:Følgende tilføyes til slutt i dette dette avsnittet: 
Begrensningene og utelatelsene som er oppgitt her, skal ikke gjelde forpliktelser ved et kontraktsbrudd som skader liv, fysisk velvære eller 
helse, og som skyldes en forsettlig handling, grov uaktsomhet eller en kriminell handling.   
Partene aksepterer ansvarsbegrensningene som gyldige bestemmelser og erklærer at paragraf 314.(2) i Ungarns lov om tvistemål gjelder 
siden anskaffelsespris så vel som andre fordeler som oppstår ved disse garantibetingelsene, balanserer denne ansvarsbegrensningen. 

IRLAND 
Hva disse garantibetingelsene dekker : Følgende tilføyes dette avsnittet: 

Unntatt når det er uttrykkelig sagt i disse betingelsene, utelukkes herved alle lovbestemte betingelser, inkludert alle stilltiende garantier, 
herunder alle garantier som følger av Sale of Goods Act 1893 eller Sale of Goods and Supply of Services Act 1980. 

Ansvarsbegrensning : Følgende erstatter betingelsene i dette avsnittet i sin helhet: 

I dette avsnittet betyr “Mislighold” en hvilken som helst handling, uttalelse, utelatelse eller uaktsomhet fra Lenovo i forbindelse med, eller i 
tilknytning til, innholdet i disse garantibetingelsene, som Lenovo er juridisk ansvarlig for overfor Kunden. Flere Mislighold som samlet 
hovedsakelig fører til eller medvirker til samme tap eller skade, skal behandles som ett Mislighold som oppstår på datoen for det siste av disse 
Misligholdene. 

Det kan oppstå forhold hvor Mislighold fra Lenovos side medfører at Kunden har krav på erstatning fra Lenovo. 
Dette avsnittet definerer omfanget av Lenovos forpliktelser og Kundens eneste beføyelse.  
1. Lenovo aksepterer ubegrenset ansvar for død eller personskade som skyldes uaktsomhet fra Lenovo.  
2. Med unntak av Forhold Lenovo ikke er ansvarlig for nedenfor aksepterer Lenovo ubegrenset ansvar for fysisk skade på Kundens 

eiendom, som skyldes uaktsomhet av Lenovo.  
3. Unntatt slik det fremkommer i punkt 1 og 2 ovenfor, skal Lenovos totale ansvar for direkte skader ved ethvert annet Mislighold ikke i noe 

tilfelle overstige 125 % av beløpet Kunden betalte for Maskinen som er direkte knyttet til Misligholdet.  
Forhold Lenovo ikke er ansvarlig for 
Bortsett fra ansvar som er omtalt i punkt 1 ovenfor, er Lenovo og Lenovos leverandører, forhandlere og Serviceleverandører under ingen 
omstendighet ansvarlig for noe av det følgende, selv om de er underrettet om muligheten for slike tap:  
1. tap av eller skade på data;  
2. spesielle, indirekte eller avledede skader eller tap; eller  
3. tap av fortjeneste, forretningsmuligheter, inntekter, goodwill eller forventede besparelser. 

SLOVAKIA 
Ansvarsbegrensning: Følgende tilføyes til slutt i siste ledd:  
Begrensningene gjelder i den utstrekning de ikke er forbudt i henhold til §§ 373-386 i Slovakias handelslover.  

SØR-AFRIKA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO OG SWAZILAND 
Ansvarsbegrensning: Følgende tilføyes dette avsnittet: 

Lenovos totale ansvar overfor Kunden for direkte skader oppstått i alle situasjoner som omfatter ikke-oppfyllelse fra Lenovo i henhold til disse 
garantibetingelsene, er begrenset til beløpet Kunden har betalt for Maskinen som kravet overfor Lenovo gjelder. 

STORBRITANNIA 
Ansvarsbegrensning  : Følgende erstatter betingelsene i dette avsnittet i sin helhet:  

I dette avsnittet betyr “Mislighold” en hvilken som helst handling, uttalelse, utelatelse eller uaktsomhet fra Lenovo i forbindelse med, eller i 
tilknytning til, innholdet i disse garantibetingelsene, som Lenovo er juridisk ansvarlig for overfor Kunden. Flere Mislighold som samlet 
hovedsakelig fører til eller medvirker til samme tap eller skade, skal behandles som ett Mislighold. 

Det kan oppstå forhold hvor Mislighold fra Lenovos side medfører at Kunden har krav på erstatning fra Lenovo. 
Dette avsnittet definerer omfanget av Lenovos forpliktelser og Kundens eneste beføyelse. 

 
1. Lenovo aksepterer ubegrenset ansvar for: 

a) død eller personskade som skyldes uaktsomhet fra Lenovo; og 
b) ethvert mislighold av Lenovos forpliktelser i henhold til paragraf 12 i Sale of Goods Act 1979 eller paragraf 2 i Supply of Goods and 

Services Act 1982, eller enhver lovendring eller nye lovvedtak for disse paragrafene.  
2. Lenovo aksepterer ubegrenset ansvar, med unntak av Forhold Lenovo ikke er ansvarlig for nedenfor, for fysisk skade på Kundens 

eiendom, som skyldes uaktsomhet av Lenovo. 
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3. Lenovos totale ansvar for direkte skader ved ethvert annet Mislighold skal ikke i noe tilfelle, unntatt slik det fremkommer i punkt 1 og 2 
ovenfor, overstige 125 % av den totale betalbare innkjøpsprisen eller beløpene for Maskinen som er direkte knyttet til Misligholdet. 

Disse begrensningene gjelder også for Lenovos leverandører, forhandlere og Serviceleverandører. Dette er maksimum for hva Lenovo og 
Lenovos leverandører, forhandlere og Serviceleverandører samlet er ansvarlig for. 

Forhold Lenovo ikke er ansvarlig for 

Bortsett fra ansvar som er omtalt i punkt 1 ovenfor, er verken Lenovo eller noen av Lenovos leverandører, forhandlere eller Serviceleverandører 
under noen omstendighet ansvarlig for noe av det følgende, selv om de er underrettet om muligheten for slike tap: 
1. tap av eller skade på data; 

2. spesielle, indirekte eller avledede skader eller tap; eller 
3. tap av fortjeneste, forretningsmuligheter, inntekter, goodwill eller forventede besparelser. 

 
Del 3 - Opplysninger om garantibetingelser 
Denne Del 3 gir opplysninger om garantibetingelsene som gjelder for Kundens Maskin, inkludert garantiperiode og type garantiservice Lenovo 
utfører. 
Garantiperiode  
Garantiperioden kan variere etter land eller region og er oppgitt i  tabellen nedenfor.    MERK: “Region” betyr Kina (Hong Kong S.A.R.) eller Kina 
(Macau S.A.R.)  

En garantiperiode på 3 år for deler og 1 år for arbeid betyr at Lenovo gir garantiservice uten omkostninger for: 
a. deler og arbeid i det første året av garantiperioden; og 
b. deler for utskifting i det andre og tredje året av garantiperioden. Kundens Serviceleverandør fakturerer Kunden for arbeid som er utført i 
forbindelse med reparasjon eller utskifting i det andre og tredje året av garantiperioden. 
 
Maskintype XXXX 

Land eller region der Maskinen er kjøpt  Garantiperiode Type garantiservice  
   
    
   

 

Typer av garantiservice 
Ved behov utfører Kundens Serviceleverandør reparasjon eller utskifting avhengig av hvilken type garantiservice som er oppgitt for Maskinen i 
tabellen ovenfor, og slik det er beskrevet nedenfor. Tidspunktet for service avhenger av når Kunden ber om service, og med forbehold om 
tilgjengelighet av deler. Servicenivåer er målet for svartid, ikke garantert svartid. Det er mulig at nivået av garant iservice som er oppgitt, ikke er 
tilgjengelig alle steder i verden, og ekstra betaling kan kreves utenfor Serviceleverandørens vanlige serviceområde. Kontakt den lokale 
representanten for Serviceleverandøren eller forhandleren for å høre hvilke regler som gjelder i Norge. 
 
1. Service for CRU  
Lenovo sender CRUer som Kunden installerer. CRUer i klasse 1 er enkle å installere, mens CRUer i klasse 2 krever noe teknisk innsikt og 
verktøy.Informasjon om CRUer og instruksjoner for utskiftning leveres sammen med Maskinen og er på forespørsel fra Kunden tilgjengelig fra 
Lenovo. Kunden kan be en Serviceleverandør om å installere CRUer vederlagsfritt under den typen garantiservice som gjelder for 
Maskinen. Lenovo oppgir i materialet som leveres sammen med en utskiftnings -CRU, om en defekt CRU m å returneres. Når retur kreves, blir 
returinstruksjoner og emballasje levert sammen med utskiftnings-CRUen, og 2) Kunden kan belastes for utskiftnings-CRUen hvis Lenovo ikke 
mottar den defekte CRUen innen 30 dager fra Kunden mottar utskiftningsenheten. 

2. Service på stedet 
Kundens Serviceleverandør reparerer eller skifter ut Maskinen som har feil, hos Kunden, og kontrollerer at den fungerer. Kunden må sørge for et 
passende arbeidsområde der Lenovo-maskinen kan tas fra hverandre og settes sammen igjen. Området må være rent og godt opplyst og passe 
til formålet. For enkelte Maskiner kan enkelte reparasjoner kreve at Maskinen sendes til et utpekt servicesenter.  

3. Service med budtjeneste / på servicesenter*  
Kunden kobler fra Maskinen som har feil, mens Serviceleverandøren sørger for å hente Maskinen. Kunden får en kartong som kan brukes ved 
forsendelse av Maskinen til et utpekt servicesenter. Et bud henter Kundens Maskin og leverer den til servicesenteret. Etter at Maskinen er reparert 
eller skiftet ut, ordner servicesenteret med levering av Maskinen til Kunden. Kunden er ansvarlig for installering og kontroll. 
4. Service med innlevering eller innsending 
Kunden leverer eller sender, slik Kundens Serviceleverandør oppgir (forhåndsbetalt hvis ikke noe annet er oppgitt), Maskinen som har feil, 
forsvarlig innpakket, til et angitt sted. Når Maskinen er reparert eller skiftet ut, gjøres den tilgjengelig for henting eller, ved service med innsending, 
returneres den til Kunden. Frakt betales av Lenovo hvis ikke Kundens Serviceleverandør oppgir noe annet. Kunden er ansvarlig for installering og 
kontroll av Maskinen. 

5. CRU og service på stedet 
Denne typen av garantiservice er en kombinasjon av type 1 og type 2 (se ovenfor). 
6. CRU og service med budtjeneste / på servicesenter 
Denne typen av garantiservice er en kombinasjon av type 1 og type 3 (se ovenfor). 
7. CRU og service med innlevering eller innsending 
Denne typen av garantiservice er en kombinasjon av type 1 og type 4 (se ovenfor). 
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Når type 5, 6 eller 7 av garantiservice er oppgitt, avgjør Serviceleverandøren hvilken type garantiservice som er aktuell for reparasjonen. 

* Denne typen service kalles i noen land ThinkPad EasyServ eller EasyServ.  
Ved behov for garantiservice kontakter Kunden en Serviceleverandør. I Canada eller USA ringer Kunden 1-800-IBM-SERV (426-7378). I andre 
land henvises det til telefonnumrene nedenfor. 
 
Verdensomspennende telefonliste 
Telefonnumre kan endres uten forhåndsvarsel.  Hvis du ønsker informasjon om telefonnummeret for garantiservice i et land som senere blir 
tilsluttet EU, eller at annet land som ikke er med på listen nedenfor, kan du kontakte Lenovo, IBM Service eller forhandleren i det aktuelle landet. 
 

Land eller region Telefonnummer Land eller region Telefonnummer 
Afrika Afrika: Latvia +386-61-1796-699 

 +44 (0)1475 555 055   

    

 Sør-Afrika:   
 +27 11 3028888 og   

 0800110756   

    

 Sentral-Afrika: Kontakt   

 nærmeste IBM   

 Business Partner   
Argentina 0800-666-0011  Litauen +386-61-1796-699 

Australia 131-426 Luxemburg +352-298-977-5063 

Østerrike +43-1-24592-5901 Malaysia 1800-88-8558 

Belgia Nederlandsk: 02-210 
9820 

Malta +356-23-4175 

    

 Fransk: 02-210 9800   

Bolivia 0800-0189 Mexico 001-866-434-2080 
Brasil 55-11-3889-8986 Midtøsten +44 (0)1475-555-055 

    

Canada Engelsk: 1-800-565-3344 Nederland +31-20-514-5770 

    

 Fransk: 1-800-565-3344   

    

 I Toronto ring:   

 416-383-3344   

Chile 800-224-488 New Zealand 0800-446-149 

Kina (Folkerepublikken 
Kina) 

800-810-1818 Nicaragua 255-6658 

Kina Hjemme-PC: Norge NetVista og 

(Hongkong 852 2825 7799  ThinkCentre: 

S.A.R.)   +47 6699 8960 
 PC til kommersiell bruk:  Alle produkter: 

 852 8205 0333  +47 815 21550 

Columbia 1-800-912-3021 Panama 206-6047 

Costa Rica 284-3911 Peru 0-800-50-866 

Kypros  +357-22-841100 Filippinene 1800-1888-1426 

Den tsjekkiske republikk +420-2-7213-1316 Polen +48-22-878-6999 

Danmark 4520-8200 Portugal +351-21-892-7147 
Den dominikanske 566-4755 Russland +7-095-940-2000 

republikk    

 566-5161 linje 8201   

    

 Gratis innenfor den   

 dominikanske republikk:   
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 1-200-1929   

Ecuador 1-800-426911 Singapore 1800-3172-888 
El Salvador 250-5696 Slovakia +421-2-4954-1217 

Estland +386-61-1796-699 Slovenia +386-1-5830-050 

Finland +358-9-459-6960 Spania +34-91-714-7983 

Frankrike +33-238-557-450 Sri Lanka  +94-11-2448-442 

    

   +94-11-2421-066 

    

   +94-11-2493-500 

Tyskland +49-7032-15-49201 Sverige +46-8-477-4420 

Hellas +30-210-680-1700 Sveits +41-58-333-0971 
Guatemala 335-8490 Taiwan 886-2-8723-9799 

Honduras Tegucigalpa & San Thailand 1-800-299-229 

 Pedro Sula: 232-4222   
    

 San Pedro Sula:   

 552-2234   

    
Ungarn  +36-1-382-5720 Tyrkia 00800-211-4032 

    

   +90-212-317-1760 

India 1600-44-6666 Storbritannia +44-1475-555-055 
Indonesia 800-140-3555 USA 1-800-IBM-SERV 

    

   (1-800-426-7378) 
Irland +353-(0)1-815-9200 Uruguay 000-411-005-6649 

Italia +39-02-7031-6101 Venezuela 0-800-100-2011 

Japan Gratis: 0120-887-870; Vietnam Ho Chi Minh: 

 For internasjonal:  (848) 824-1474  

 +81-46-266-4724   

   Hanoi: 
Korea 1588-5801  (844) 842-6316  

 
 
 
 
 


