	Międzynarodowa Umowa Licencyjna Lenovo na Programy nieobjęte Gwarancją
Część 1 - Warunki ogólne
POBIERANIE, INSTALOWANIE, KOPIOWANIE ORAZ UŻYWANIE PROGRAMU (PROGRAMÓW) OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY W IMIENIU OSOBY TRZECIEJ (FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ) OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK GWARANTUJE POSIADANIE UPRAWNIEŃ DO PODPORZĄDKOWANIA TAKIEJ OSOBY (FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ) NINIEJSZYM WARUNKOM. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI: 
●	NIE BĘDZIE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, KOPIOWAĆ ANI UŻYWAĆ PROGRAMU (PROGRAMÓW); 
●	JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ PROGRAM ZAINSTALOWANY (PROGRAMY ZAINSTALOWANE) FABRYCZNIE W PRODUKCIE LENOVO, MOŻE NADAL KORZYSTAĆ Z TAKIEGO PRODUKTU, ALE NIE Z PROGRAMU PODLEGAJĄCEGO (PROGRAMÓW PODLEGAJĄCYCH) NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ;
●	JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ PROGRAM (PROGRAMY) I UIŚCIŁ OPŁATĘ LICENCYJNĄ, TO NATYCHMIASTOWY ZWROT PROGRAMU (PROGRAMÓW) DO STRONY, OD KTÓREJ GO (JE) NABYŁ, UMOŻLIWI MU UZYSKANIE ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY. 
Termin "Lenovo” oznacza korporację Lenovo Group Limited lub jedno z jej przedsiębiorstw podporządkowanych.
Termin "Program” oznacza oryginał oraz pełne lub częściowe kopie: 1) instrukcji (oprogramowania) i danych w formie zapisu maszynowego,  2) komponentów, 3) zapisów audiowizualnych (takich jak obrazy, tekst, nagrania lub ilustracje), 4) odnoszących się do Programu materiałów licencjonowanych oraz 5) kluczy i dokumentów dotyczących licencjonowanego używania oraz innej dokumentacji. Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że jeśli Umowa jest dostarczana z kilkoma Programami, to terminu Program używa się zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.
Termin “Proof of Entitlement” (albo “PoE”) oznacza dokument stanowiący dowód posiadania przez Użytkownika prawa do używania Programu na określonym poziomie. Poziom ten jest wyznaczony na przykład przez liczbę użytkowników końcowych. Dokument PoE stanowi również dowód uprawniający Użytkownika do korzystania z cen obowiązujących na ewentualne kolejne aktualizacje oraz specjalnych ofert i promocji.  Jeśli Lenovo nie udostępni Użytkownikowi dokumentu PoE, wówczas Lenovo może zaakceptować oryginalny opłacony rachunek lub inny dokument potwierdzający sprzedaż, otrzymany od podmiotu, od którego Użytkownik nabył Program (IBM lub reselera Lenovo), pod warunkiem, że na dokumencie takim wyszczególniona będzie nazwa nabytego Programu oraz poziom wykorzystania.
Termin "Użytkownik ” oznacza osobę fizyczną lub prawną.
Niniejsza Umowa składa się z Części 1 - Warunki ogólne, Części 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów (jeśli mają zastosowanie), Części 3 - Warunki specyficzne dla Programów oraz z dokumentu Proof of Entitlement. Razem tworzą one kompletną umowę między Użytkownikiem i Lenovo dotyczącą używania Programu. Umowa ta zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne ustalenia dokonane między Użytkownikiem i Lenovo w zakresie używania Programu. Warunki zawarte w Części 2 i Części 3 mogą zastąpić lub zmodyfikować warunki Części 1. 
1.	Uprawnienia
Licencja
Program ten jest własnością Lenovo lub dostawcy Lenovo. Program ten jest chroniony prawem autorskim i stanowi przedmiot umowy licencyjnej, a nie umowy sprzedaży.
Lenovo udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na Program, jeśli Program ten został nabyty legalnie.
Użytkownik ma prawo 1) używać Programu do poziomu wykorzystania określonego w dokumencie PoE oraz 2) wykonywać i instalować kopie, w tym kopię zapasową, potrzebne do takiego używania. Warunki niniejszej licencji mają zastosowanie do każdej wykonanej przez Użytkownika kopii Programu. Użytkownik odtworzy wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich oraz wszelkie informacje o prawach własności na każdej pełnej lub częściowej kopii Programu.
Jeśli Użytkownik nabywa Program jako aktualizację, to po jej zainstalowaniu nie może używać Programu, z którego dokonał aktualizacji ani też przenosić go na rzecz strony trzeciej.
Użytkownik zapewnia, że jakakolwiek osoba korzystająca z Programu (lokalnie lub zdalnie) dokonuje tego jedynie w ramach posiadanej autoryzacji na używanie oraz przestrzega warunków niniejszej Umowy.
Użytkownik nie może 1) używać, kopiować, modyfikować ani dystrybuować Programu z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie; 2) deasemblować, dekompilować Programu ani dokonywać jego translacji w inny sposób, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa ani też 3) udzielać dalszych licencji na Program, wynajmować go ani wydzierżawiać.
Lenovo ma prawo wypowiedzieć licencję udzieloną Użytkownikowi w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy. W razie wypowiedzenia umowy przez Lenovo Użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia wszelkich egzemplarzy Programu oraz odnoszących się do nich dokumentów PoE.

2.	Opłaty
Opłata za licencję na Program jest opłatą jednorazową. 
Opłaty jednorazowe są naliczane w oparciu o nabyty poziom wykorzystania, określony w dokumencie PoE. Lenovo nie zwraca wcześniej wniesionych lub należnych opłat ani nie uwzględnia ich w rozliczeniach.
Jeśli Użytkownik chciałby podwyższyć poziom wykorzystania Programu, powinien powiadomić o tym Lenovo lub stronę, od której nabył Program, oraz uiścić odpowiednie opłaty. 
Jeśli dostarczenie niniejszego Programu wymaga zapłacenia cła, podatku, akcyzy lub innych opłat na rzecz jakichkolwiek urzędów, z wyjątkiem obciążeń wiążących się z uzyskaniem dochodu netto przez Lenovo, Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie odpowiedniej kwoty wskazanej przez IBM lub zobowiązuje się przedstawić dowód zwolnienia od danej opłaty. Od daty nabycia Programu Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu należnego podatku pośredniego.
3.	Brak gwarancji
Z ZASTRZEŻENIEM GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, LENOVO NIE UDZIELA NA NINIEJSZY PROGRAM CZY TEŻ W ZAKRESIE WSPARCIA TECHNICZNEGO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI, ANI TEŻ NIE USTALA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI CZY WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI TEŻ GWARANCJI CZY WARUNKÓW NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.
Zastrzeżenie to ma również zastosowanie do wszelkich programistów i dostawców Lenovo.
Producenci, dostawcy i wydawcy zajmujący się Programami innymi niż Programy Lenovo mogą dostarczać swe własne gwarancje.
Lenovo nie świadczy wsparcia technicznego, chyba że Lenovo określi inaczej.
4.	Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Lenovo, a w wyniku których Użytkownik doznał szkody, Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania od Lenovo odszkodowania. W każdym takim przypadku, bez względu na podstawę, na jakiej Użytkownik jest uprawniony do domagania się odszkodowania od Lenovo (włączywszy w to naruszenie istotnych postanowień niniejszej Umowy, niedbalstwo, wprowadzenie w błąd lub inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej), odpowiedzialność Lenovo ogranicza się jedynie do 1) odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz za szkody wyrządzone w nieruchomościach lub majątku ruchomym, a 2) w przypadku innych rzeczywiście poniesionych szkód - do wysokości opłat za Program, będący przedmiotem roszczenia.
Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie także do programistów i dostawców Lenovo. Wskazany powyżej zakres odpowiedzialności stanowi całość odpowiedzialności ponoszonej przez Lenovo.
W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH LENOVO ANI PROGRAMIŚCI CZY DOSTAWCY LENOVO NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PONIŻSZE SZKODY, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA: 
1.	UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH;
2.	SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE ORAZ SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY;
3.	UTRACONE ZYSKI, KONTAKTY HANDLOWE, DOCHODY, REPUTACJĘ (GOODWILL) ANI TEŻ PRZEWIDYWANE OSZCZĘDNOŚCI.
USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE PRZEWIDUJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.
5.	Postanowienia ogólne
1.	Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie pozostają bez wpływu na uprawnienia przysługujące konsumentom, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2.	W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc prawną i skuteczność.
3.	Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw oraz przepisów eksportowych i importowych.
4.	Użytkownik zezwala Lenovo na przechowywanie informacji kontaktowych oraz na korzystanie z nich, włączając w to imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Informacje takie będą przetwarzane i wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością i mogą być udostępnione wykonawcom, Partnerom Handlowym lub cesjonariuszom Lenovo, jeśli informacje te mają związek z prowadzoną przez nich działalnością, w tym w celu utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem (np. w celu przetwarzania zamówień, promocji i prowadzenia badań marketingowych).
5.	Wszelkie roszczenia związane z realizacją niniejszej Umowy ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od powstania przyczyny takich roszczeń, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6.	Ani Użytkownik, ani Lenovo nie odpowiadają za niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków, jeśli przyczyny takiego niedopełnienia leżały poza ich kontrolą.
7.	Niniejsza Umowa nie daje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani też podstawy do roszczeń, a Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich wobec Użytkownika, chyba że zezwalają na to warunki powyższego paragrafu "Ograniczenie odpowiedzialności" w części dotyczącej uszczerbku na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) lub szkód wyrządzonych w nieruchomościach lub w majątku ruchomym, za które Lenovo ponosi odpowiedzialność prawną.
6.	Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż
Obowiązujące ustawodawstwo
Obie Strony przyjmują jako obowiązujące prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta, oraz wyrażają zgodę na stosowanie takiego prawa przy interpretowaniu oraz egzekwowaniu wszelkich praw i obowiązków Stron, wynikających z niniejszej Umowy lub mających w jakikolwiek sposób z nią związek, bez odwoływania się do zasad kolizji przepisów prawnych.
Konwencja ONZ dotycząca umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) nie ma zastosowania.
Jurysdykcja
Wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania IBM podlegają właściwym sądom kraju nabycia licencji na Program.  
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Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów
AMERYKA
ARGENTYNA: Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Do tego paragrafu zostają dodane następujące wyjątki:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Powszechny Sąd Gospodarczy (Ordinary Commercial Court) miasta Buenos Aires.
BRAZYLIA: Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6) : Do tego paragrafu zostają dodane następujące wyjątki:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd Rio de Janeiro.
KANADA: Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Następujący tekst zastępuje punkt 1 w pierwszym akapicie tego paragrafu: 
1)  odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz fizyczne szkody w majątku ruchomym i nieruchomym spowodowane niedbalstwem Lenovo oraz
Postanowienia ogólne (paragraf 5): Następujący tekst zastępuje punkt 7:
7. Niniejsza Umowa nie daje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani też podstawy do roszczeń, a Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich wobec Użytkownika, chyba że zezwalają na to warunki powyższego paragrafu "Ograniczenie odpowiedzialności" w części dotyczącej uszczerbku na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) lub szkód fizycznych wyrządzonych w nieruchomościach lub w majątku ruchomym wynikających z niedbalstwa Lenovo, za które Lenovo ponosi odpowiedzialność prawną. 
Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Termin “prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta” w podsekcji Obowiązujące ustawodawstwo zostaje zastąpiony następującym tekstem: 
 	prawo prowincji Ontario
PERU: Ograniczenie odpowiedzialności: (paragraf 4): Do tego paragrafu zostaje na końcu dodany następujący tekst: 
Zgodnie z art. 1328 Peruwiańskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia i wykluczenia wyszczególnione w tym paragrafie nie będą stosowane w przypadku szkód wynikających z umyślnego wprowadzenia w błąd przez Lenovo (“dolo”) lub w wyniku rażącego niedbalstwa (“culpa inexcusable”).
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI: Postanowienia ogólne (paragraf 5): Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
U.S. GOVERNMENT USERS- RESTRICTED RIGHTS: Our products and/or services are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to the GSA ADP Schedule contract with Lenovo Group Limited, if any, or the standard terms of this commercial license, or if the agency is unable to accept this Program under these terms, then we provide this Program under the provisions set forth in Commercial Computer Software—Restricted Rights at FAR 52.227-19, when applicable, or under Rights in Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III).
Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Termin “prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta” w podsekcji Obowiązujące ustawodawstwo zostaje zastąpiony następującym tekstem:
 	prawo stanu Nowy Jork Stanów Zjednoczonych Ameryki
AZJA WSCHODNIA
AUSTRALIA: Brak gwarancji (paragraf 3): Zostaje dodany następujący tekst:
Aczkolwiek Lenovo wskazuje na brak gwarancji, Użytkownikowi mogą przysługiwać niektóre prawa na podstawie ustawy Trade Practices Act z 1974 roku lub innych aktów prawnych, a postanowienia tych gwarancji obowiązują jedynie w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa.
Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Zostaje dodany następujący tekst :
W przypadku, gdy Lenovo dopuszcza się naruszenia warunków lub gwarancji wynikających z ustawy Trade Practices Act z 1974 roku, odpowiedzialność Lenovo ogranicza się do naprawy lub wymiany towarów albo dostarczenia ich odpowiedników. Żadne z tych ograniczeń nie ma zastosowania w przypadkach, gdy warunki te lub gwarancje odnoszą się do prawa do sprzedaży, niezakłóconego posiadania oraz bezspornego prawa własności, lub gdy towary nabyto jedynie do użytku osobistego, domowego lub do użytku w gospodarstwie domowym.
Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Termin “prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta” w podsekcji Obowiązujące ustawodawstwo zostaje zastąpiony następującym tekstem:
prawo stanu lub terytorium, gdzie licencja na Program została nabyta
KAMBODŻA, LAOS i WIETNAM: Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Termin “prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta” w podsekcji Obowiązujące ustawodawstwo zostaje zastąpiony następującym tekstem:
 	prawo stanu Nowy Jork Stanów Zjednoczonych Ameryki
Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
Arbitraż
Spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane na podstawie obowiązujących w momencie wystąpienia sporu reguł arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze (“reguł SIAC" - Singapore International Arbitration Center). Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia, zostaną przygotowane w formie pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i wnioski prawne.
Sprawę będzie rozstrzygać trzech arbitrów, przy czym każda ze Stron uczestniczących w sporze ma prawo wyznaczenia jednego arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Strony wyznaczy trzeciego arbitra, który będzie przewodniczyć w postępowaniu. W przypadku wakatu przewodniczącego postępowania stanowisko to zajmie przewodniczący SIAC. Inne wakaty zostaną obsadzone osobami wyznaczonymi odpowiednio przez Strony. Postępowanie będzie kontynuowane od momentu, w którym zostało przerwane na skutek pojawienia się wakatu.
W sytuacji, gdy jedna ze Stron odmówi wyznaczenia arbitra lub próba wyznaczenia takiego arbitra w ciągu 30 dni od daty wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę nie powiedzie się, pierwszy wyznaczony arbiter będzie wyłącznym arbitrem, pod warunkiem jednakże, że został on wyznaczony w sposób właściwy i obowiązujący.
Językiem postępowania będzie język angielski. W języku angielskim będą redagowane wszelkie dokumenty prezentowane w czasie postępowania. Wersja angielska niniejszej Umowy ma znaczenie rozstrzygające nad wszelkimi innymi ich wersjami językowymi. 
Chiny (Specjalny Region Administracyjny HONGKONG) i Chiny (Specjalny Region Administracyjny MAKAU): Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Termin “prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta” w podsekcji Obowiązujące ustawodawstwo zostaje zastąpiony następującym tekstem:
prawo Chin (Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong)
INDIE: Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Następujący tekst zastępuje punkt 1 i 2 w pierwszym akapicie:
1) odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) lub za szkody w nieruchomościach lub majątku ruchomym w zakresie wynikającym z niedbalstwa Lenovo oraz 2) w przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód wynikających z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywiązaniem się przez Lenovo ze zobowiązań określonych przedmiotem niniejszej Umowy lub z nią związanych, odpowiedzialność Lenovo będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez Użytkownika za pojedynczy Program stanowiący przedmiot roszczenia.
Postanowienia ogólne (paragraf 5): Następujący tekst zastępuje warunki określone w punkcie 5:
Jeśli nie zostanie wszczęty jakikolwiek proces czy podjęte działanie prawne w okresie trzech lat od pojawienia się przyczyny rozpoczęcia takiego procesu lub działania w związku z roszczeniem, które jedna ze Stron może wnieść przeciwko drugiej Stronie, to jedna ze Stron utraci prawo do wniesienia takich roszczeń, a druga Strona zostanie zwolniona ze swych zobowiązań z nimi związanych.
Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
Arbitraż
Spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym, które zostanie przeprowadzone w Bangalore w Indiach zgodnie z prawem indyjskim obowiązującym w momencie wystąpienia sporu. Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia, zostaną przygotowane w formie pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i wnioski prawne.
Sprawę będzie rozstrzygać trzech arbitrów, przy czym każda ze Stron uczestniczących w sporze ma prawo wyznaczenia jednego arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Strony wyznaczy trzeciego arbitra, który będzie przewodniczyć w postępowaniu. W przypadku braku przewodniczącego wyznaczy go prezes Rady Adwokackiej Indii (Bar Council of India). Inne wakaty zostaną obsadzone osobami wyznaczonymi odpowiednio przez Strony. Postępowanie będzie kontynuowane od momentu, w którym zostało przerwane na skutek pojawienia się wakatu.
W sytuacji, gdy jedna ze Stron odmówi wyznaczenia arbitra lub próba wyznaczenia takiego arbitra w ciągu 30 dni od daty wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę nie powiedzie się, pierwszy wyznaczony arbiter będzie wyłącznym arbitrem, pod warunkiem jednakże, że został on wyznaczony w sposób właściwy i obowiązujący.
Językiem postępowania będzie język angielski. W języku angielskim będą redagowane wszelkie dokumenty prezentowane w czasie postępowania. Wersja angielska niniejszej Umowy ma znaczenie rozstrzygające nad wszelkimi innymi ich wersjami językowymi.
JAPONIA: Postanowienia ogólne (paragraf 5): Następujący tekst zostaje dodany po punkcie 5:
Jakiekolwiek wątpliwości związane z niniejszą Umową będą na początku rozstrzygane przez obie Strony w dobrej wierze oraz przy zachowaniu zasad obopólnego zaufania.
MALEZJA: Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Termin “SZKODY SZCZEGÓLNE” użyty w punkcie 2 trzeciego akapitu zostaje usunięty:
NOWA ZELANDIA: Brak  gwarancji (paragraf 3): Zostaje dodany następujący tekst:
Aczkolwiek Lenovo wskazuje na brak gwarancji, Użytkownikowi mogą przysługiwać niektóre prawa na podstawie ustawy Consumer Guarantees Act z 1993 roku lub innych aktów prawnych, które nie mogą zostać wykluczone ani ograniczone. Ustawa Consumer Guarantees Act z 1993 roku nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek dostarczanych przez Lenovo towarów, jeśli zakup tych towarów został dokonany przez Użytkownika w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.
Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Zostaje dodany następujący tekst:
W przypadku, gdy Programy zostały nabyte w celu innym niż prowadzenie działalności w rozumieniu ustawy Consumer Guarantees Act z 1993 roku, ograniczenia zawarte w tym paragrafie podlegają ograniczeniom zawartym w tejże ustawie.
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA: Opłaty (paragraf 2): Zostaje dodany następujący tekst:
Wszelkie opłaty bankowe naliczone w Chińskiej Republice Ludowej będzie ponosić Użytkownik; natomiast opłaty naliczone poza obszarem Chińskiej Republiki Ludowej będą obciążać Lenovo.
Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Termin “prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta” w podsekcji Obowiązujące ustawodawstwo zostaje zastąpiony następującym tekstem:
prawo stanu Nowy Jork Stanów Zjednoczonych Ameryki (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to sprzeczne z wymogami prawa miejscowego). 
FILIPINY: Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Następujący tekst zastępuje punkt 2 w trzecim akapicie:
2. szkód szczególnych (włącznie z wartością szkody i nawiązką), moralnych, ubocznych, pośrednich oraz szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy oraz
Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6): Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
Arbitraż
Spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym, które zostanie przeprowadzone w Metro Manila na Filipinach zgodnie z prawem Filipin obowiązującym w momencie wystąpienia sporu. Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia, zostaną przygotowane w formie pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i wnioski prawne.
Sprawę będzie rozstrzygać trzech arbitrów, przy czym każda ze Stron uczestniczących w sporze ma prawo wyznaczenia jednego arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Strony wyznaczy trzeciego arbitra, który będzie przewodniczyć w postępowaniu. W przypadku wakatu przewodniczącego postępowania stanowisko to zajmie prezes Centrum Rozstrzygania Sporów na Filipinach (Philippine Dispute Resolution Center Inc). Inne wakaty zostaną obsadzone osobami wyznaczonymi odpowiednio przez Strony. Postępowanie będzie kontynuowane od momentu, w którym zostało przerwane na skutek pojawienia się wakatu.
W sytuacji, gdy jedna ze Stron odmówi wyznaczenia arbitra lub próba wyznaczenia takiego arbitra w ciągu 30 dni od daty wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę nie powiedzie się, pierwszy wyznaczony arbiter będzie wyłącznym arbitrem, pod warunkiem jednakże, że został on wyznaczony w sposób właściwy i obowiązujący.
Językiem postępowania będzie język angielski. W języku angielskim będą redagowane wszelkie dokumenty prezentowane w czasie postępowania. Wersja angielska niniejszej Umowy ma znaczenie rozstrzygające nad wszelkimi innymi ich wersjami językowymi.
SINGAPUR: Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Terminy “SZKODY SZCZEGÓLNE” i “SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY” zostają usunięte z punktu 2 trzeciego akapitu.
Postanowienia ogólne (paragraf 5): Następujący tekst zastępuje warunki punktu 7:
Z uwzględnieniem praw udzielonych dostawcom i programistom Lenovo, na warunkach paragrafu 4 powyżej (Ograniczenie odpowiedzialności), osobie nie będącej stroną niniejszej Umowy nie przysługują żadne prawa wynikające z umowy Contracts (Right of Third Parties) Act, upoważniające do egzekwowania warunków w niej zawartych. 
EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA (EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA - EMEA)
Brak gwarancji (paragraf 3): W krajach Unii Europejskiej następujący tekst zostaje dodany na początku tego paragrafu:
W krajach Unii Europejskiej konsumentom przysługują prawa wynikające z aktów prawnych regulujących sprzedaż artykułów konsumpcyjnych klientom. Prawa te nie mają wpływu na postanowienia paragrafu 3.
Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): w Austrii, Danii, Finlandii, Grecji, Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii, następujący tekst zastępuje w całości warunki tego paragrafu:
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące prawo stanowi inaczej:
1.	Odpowiedzialność Lenovo za szkody i straty, które mogą być spowodowane wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych albo powstały wskutek innych przyczyn związanych z niniejszą Umową, jest ograniczona do rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące bezpośrednią i natychmiastową konsekwencją niewywiązania się z tych zobowiązań (jeśli wina Lenovo zostanie udowodniona) lub takiej przyczyny, w kwocie nieprzekraczającej kwoty zapłaconej za Program.
 	Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu (w tym śmierci) i szkód w majątku ruchomym i nieruchomym, za które Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność.
2.	W ŻADNYM PRZYPADKU LENOVO ANI PROGRAMIŚCI LENOVO NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 1) UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH; 2) SZKÓD UBOCZNYCH I POŚREDNICH ANI JAKICHKOLWIEK SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY; 3) UTRACONYCH ZYSKÓW, NAWET JEŚLI UTRATA BYŁA BEZPOŚREDNIĄ KONSEKWENCJĄ ZDARZENIA BĘDĄCEGO PRZYCZYNĄ SZKODY, ORAZ 4) UTRATY TRANSAKCJI, DOCHODÓW, REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. 
3.	Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności ustalone w niniejszym dokumencie ma zastosowanie nie tylko do działalności prowadzonej przez Lenovo, ale również przez dostawców i programistów Lenovo. Jest to maksymalny zakres odpowiedzialności ponoszonej wspólnie przez Lenovo oraz dostawców i programistów Lenovo. 
Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): We Francji i Belgii następujący tekst zastępuje w całości warunki tego paragrafu:
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące prawo stanowi inaczej:
1.	Odpowiedzialność Lenovo za szkody i straty, które mogą być spowodowane wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, jest ograniczona do rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące bezpośrednią i natychmiastową konsekwencją niewywiązania się z tych zobowiązań (jeśli wina Lenovo zostanie udowodniona) w kwocie nieprzekraczającej ceny zapłaconej za Program, który spowodował szkody.
 	Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu (w tym śmierci) i szkód w majątku ruchomym i nieruchomym, za które Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność.
2.	W ŻADNYM PRZYPADKU LENOVO ANI PROGRAMIŚCI LENOVO NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 1) UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH; 2) SZKÓD UBOCZNYCH I POŚREDNICH ANI JAKICHKOLWIEK SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY; 3) UTRACONYCH ZYSKÓW, NAWET JEŚLI UTRATA BYŁA BEZPOŚREDNIĄ KONSEKWENCJĄ ZDARZENIA BĘDĄCEGO PRZYCZYNĄ SZKODY, ORAZ 4) UTRATY TRANSAKCJI, DOCHODÓW, REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. 
3.	Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności ustalone w niniejszym dokumencie ma zastosowanie nie tylko do działalności prowadzonej przez Lenovo, ale również przez dostawców i programistów Lenovo. Jest to maksymalny zakres odpowiedzialności ponoszonej wspólnie przez Lenovo oraz dostawców i programistów Lenovo.
Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6)
Obowiązujące ustawodawstwo
Termin “prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta” zostaje zastąpione terminem: 1) “prawo Austrii” w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie,  Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii (byłej republice Jugosławii), Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tadżykistanie, Turkmenii, Ukrainie, Uzbekistanie i Federalnej Republice Jugosławii; 2) “prawo Francji” w Algerii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, na Wyspie Zielonego Przylądka, Republice Środkowej Afryki, Czadzie, na Komorach, w Republice Konga, Dżibutti, Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Gambii, Gwinei, Gwinei-Bissau, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, na Mauritiusie, Mayotcie, w Maroku, Nowej Kaledonii, Nigrze, na Reunion, w Senegalu, na Seszelach, w Togo, Tunezji, na Vanuatu i Wyspach Wallis i Futuna; 3) “prawo Finlandii” w Estonii, na Łotwie i Litwie; 4) “prawo Anglii” w Angoli, Bahrajnie, Botswanie, Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Malawi, Malcie, Mozambiku, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Katarze, Rwandzie, na Wyspie Świętego Tomasza, w Arabii Saudyjskiej, Sierra Leone, Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, na Zachodnim Brzegu Jordanu/w Strefie Gazy, w Jemenie, Zambii i Zimbabwe oraz 5)“prawo Afryki Południowej” w Afryce Południowej, Namibii, Lesotho i Suazi.
Jurysdykcja
Do tego paragrafu zostają dodane następujące wyjątki:
1) W Austrii wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy i z nią związane, włącznie ze sporami dotyczącymi ich istnienia, będzie rozstrzygać sąd w Wiedniu (Centrum) w Austrii ; 2) w Angoli, Bahrajnie, Botswanie, Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Malawi, na Malcie, w Mozambiku, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Katarze, Rwandzie, na Wyspie Świętego Tomasza, w Arabii Saudyjskiej, Sierra Leone, Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Zachodnim Brzegu Jordanu/w Strefie Gazy, Jemenie, Zambii i Zimbabwe  wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej realizacją, włącznie z postępowaniem w trybie doraźnym, będą przekazywane pod wyłączną jurysdykcję sądów angielskich; 3) w Belgii i Luksemburgu, wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich interpretacją albo realizacją, będą rozstrzygane wyłącznie na mocy prawa i w sądzie stolicy kraju, gdzie jest zarejestrowane biuro Klienta i/lub placówka handlowa; 4) we Francji, Algerii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, na Wyspie Zielonego Przylądka, w Republice Środkowej Afryki, Czadzie, na Komorach, w Republice Konga, Dżibutti, Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Gambii, Gwinei, Gwinei-Bissau, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, na Mauritiusie, Majotcie, w Maroku, Nowej Kaledonii, Nigrze, na Reunion, w Senegalu, na Seszelach, w Togo, Tunezji, na Vanuatu i Wyspach Wallis i Futuna wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej naruszeniem lub realizacją, włącznie z postępowaniami w trybie doraźnym, będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Handlowy w Paryżu; 5) w Rosji, wszelkie spory wynikające z interpretacji, naruszenia, wypowiedzenia, nieważności lub realizowania niniejszej Umowy lub z tym związane będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy w Moskwie; 6) w Afryce Południowej, Namibii, Lesotho i Suazi, obie Strony zgadzają się przekazywać wszelkie spory związane z niniejszą Umową pod jurysdykcję Wysokiego Trybunału (High Court) w Johannesburgu; 7) w Turcji wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Sądy Istanbul Central (Sultanahmet) i Dyrektoriaty Egzekucji (Execution Directorates) w Istambule w Republice Tureckiej; 8) we wszystkich następujących krajach wszelkie roszczenia prawne wynikające z niniejszej Umowy są rozstrzygane przed odpowiedni sąd w a) Atenach dla  Grecji, b) Tel Awiwie-Jaffie dla Izraela, c) Mediolanie dla Włoch, d) Lizbonie dla Portugalii i e) Madrycie dla Hiszpanii oraz 9) w Wielkiej Brytanii, obie Strony zgadzają się przekazywać wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji pod jurysdykcję sądów angielskich. 
Arbitraż 
W Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii (byłej republice Jugosławii), Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tadżikistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie, w Uzbekistanie i w Federalnej Republice Jugosławii wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane na podstawie Reguł Arbitrażu i Ugody Międzynarodowego Centrum Arbitrażu działającego przy Federalnej Izbie Handlowej (International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna) w Wiedniu (Reguły Wiedeńskie - Vienna Rules) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi regułami. Arbitraż będzie miał miejsce w Wiedniu, w Austrii. Obowiązującym językiem postępowania będzie język angielski. Orzeczenia arbitrów będą ostateczne i wiążące dla obu Stron. Oznacza to, że zgodnie z artykułem 598(2) Austriackiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (Austrian Code of Civil Procedure), Strony rezygnują ze stosowania artykułu 595(1) punkt 7 tego Kodeksu. Tym niemniej powyższe warunki w żadnym stopniu nie ograniczają prawa Lenovo do wszczęcia postępowania przed dowolnym właściwym sądem w kraju instalacji.
 W Estonii, na Łotwie i Litwie wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym, które zostanie przeprowadzone w Helsinkach w Finlandii, zgodnie z prawem arbitrażowym obowiązującym w Finlandii w momencie wystąpienia sporu. Każda ze Stron wyznaczy jednego arbitra. Następnie arbitrzy wspólnie wyznaczą przewodniczącego. Jeśli arbitrzy nie będą w stanie porozumieć się co do wyboru przewodniczącego, arbitra wyznaczy Centralna Izba Handlowa w Helsinkach.
AUSTRIA: Brak gwarancji (paragraf 3): Warunki tego paragrafu zostają w pełni zastąpione następującym tekstem:
Poniższe warunki ograniczonej gwarancji mają zastosowanie, jeśli Użytkownik uiścił opłatę za nabycie Programu:
Okres gwarancyjny wynosi dwanaście miesięcy i obowiązuje od daty dostawy. Okres przedawnienia dla konsumentów w razie naruszenia gwarancji nie może być krótszy niż okres ustawowy. 
Gwarancja udzielana na Program Lenovo dotyczy funkcjonowania Programu w warunkach jego normalnego użytkowania oraz zgodności Programu z jego specyfikacjami.
Lenovo gwarantuje, że Program używany w określonym środowisku pracy będzie działać zgodnie ze Specyfikacjami. Lenovo nie gwarantuje nieprzerwanego lub wolnego od błędów działania Programu ani też usunięcia wszystkich defektów Programu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wyniki używania Programu. 
Gwarancja ma zastosowanie jedynie do niezmodyfikowanych fragmentów Programu. 
Jeśli w okresie gwarancyjnym Program nie funkcjonuje zgodnie z gwarancją i problem nie może zostać rozwiązany z pomocą dostępnych informacji, Użytkownik może zwrócić Program stronie, od której go nabył i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty. W przypadku pobrania Programu drogą elektroniczną Użytkownik może skontaktować się ze stroną, od której pobrał Program, aby uzyskać zwrot kwoty.
Jest to pełny zakres zobowiązań IBM wobec Użytkownika, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
Postanowienia ogólne (paragraf 5): Następujący tekst zostaje dodany do punktu 4:
Na potrzeby tej klauzuli informacje kontaktowe będą również uwzględniać informacje o Użytkowniku jako osobie prawnej, na przykład wielkość przychodów i inne informacja na temat transakcji.
NIEMCY: Brak gwarancji (paragraf 3): Obowiązują zmiany określone w paragrafie 3  Brak  gwarancji w części dotyczącej  Austrii powyżej.
Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Do tego paragrafu zostaje dodany następujący akapit:
Ograniczenia i wyłączenia zamieszczone w tym paragrafie nie mają zastosowania do szkód spowodowanych rozmyślnie przez Lenovo lub wynikających z rażącego niedbalstwa Lenovo.
Postanowienia ogólne (paragraf 5): Następujący tekst zastępuje warunki określone w punkcie 5:
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy podlegają w okresie trzech lat przepisom o przedawnieniu, z wyjątkiem przypadków opisanych w paragrafie 3 (Brak gwarancji) niniejszej Umowy.
WĘGRY: Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4):Następujący tekst zostaje dodany na końcu tego akapitu:
Wyszczególnione ograniczenia i wykluczenia nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności za naruszenie umowy powodujące śmierć, kalectwo lub utratę zdrowia w wyniku działania z premedytacją, rażącego niedbalstwa lub przestępstwa.
Strony przyjmują ograniczenie odpowiedzialności jako obowiązujące postanowienia i deklarują, że paragraf 314. (2) Węgierskiego Kodeksu Cywilnego ma zastosowanie, ponieważ cena nabycia, jak również inne korzyści wynikające z niniejszej Umowy równoważą to ograniczenie odpowiedzialności.
IRLANDIA: Brak gwarancji (paragraf 3): Następujący tekst zostaje dodany do tego paragrafu:
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez niniejsze warunki lub postanowienia paragrafu 12 umowy Sale of Goods Act z 1893 roku (zmienionej umową Sale of Goods and Supply of Services Act z 1980 roku (zwanej dalej “Aktem 1980")), wszelkie warunki i gwarancje (wyraźne i domniemane, bezwzględnie obowiązujące i inne) są niniejszym wyłączone, a w szczególności wszelkie gwarancje implikowane umową Sale of Goods Act z 1893 roku, zmienioną Aktem 1980 (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, paragrafem 39 Aktu 1980).
Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Następujący tekst zastępuje w całości warunki niniejszego paragrafu:
Na potrzeby tego paragrafu termin “Uchybienie” oznacza czyn, oświadczenie, zaniedbanie lub niedbalstwo ze strony Lenovo związane z przedmiotem Umowy, za które Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej. Jeśli wystąpi pewna liczba Uchybień, które łącznie spowodują zasadniczo tę samą stratę lub szkodę (bądź łącznie przyczynią się do zasadniczo tej samej straty lub szkody), to takie Uchybienia będą traktowane jako jedno Uchybienie, do którego doszło tego samego dnia, kiedy miało miejsce ostatnie takie Uchybienie.
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanych Uchybieniem, w wyniku których Użytkownik doznał szkody, jest on uprawniony do uzyskania odszkodowania od Lenovo. Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności Lenovo i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Użytkownikowi.
1.	Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność (a) za śmierć i uszkodzenie ciała spowodowane niedbalstwem Lenovo oraz (b) zawsze z zastrzeżeniem poniższych Sytuacji, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności, za szkody fizyczne w dobrach materialnych wynikające z niedbalstwa Lenovo.
2.	Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punkcie 1 powyżej, łączna odpowiedzialność Lenovo za szkody rzeczywiste poniesione w wyniku Uchybienia nie może w żadnym razie przekroczyć wyższej z wymienionych kwot: 1) 125.000 EUR lub 2) 125% kwoty zapłaconej za Program bezpośrednio związany z Uchybieniem. Ograniczenia te mają również zastosowanie do wszystkich dostawców i programistów Lenovo. Wyznaczają one limit, do którego Lenovo, dostawcy i programiści Lenovo ponoszą wspólną odpowiedzialność.
Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności
Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1, w żadnych okolicznościach ani Lenovo, ani dostawcy czy programiści Lenovo nie będą odpowiedzialni za następujące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia:
1.	strata lub uszkodzenie danych;
2.	straty szczególne, pośrednie lub straty, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy;
3.	utrata zysków, kontaktów handlowych, dochodów, reputacji (goodwill) lub przewidywanych oszczędności.
WŁOCHY: Postanowienia ogólne (paragraf 5): Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
Lenovo i Klient (z których każdy zwany jest dalej “Stroną”) będą przestrzegać wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących zasad prawnych i/lub przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Każda ze Stron będzie zabezpieczać i chronić drugą Stronę przed szkodami, roszczeniami, kosztami i wydatkami, pośrednimi lub bezpośrednimi, które owa druga Strona może ponieść w  konsekwencję naruszenia przez Stronę pierwszą wspomnianych zasad prawnych i/lub przepisów. 
SŁOWACJA: Ograniczenie odpowiedzialności: (paragraf 4): Następujący tekst zostaje dodany na końcu ostatniego akapitu:
Ograniczenia mają zastosowanie w stopniu, w jakim nie są zakazane na mocy §§ 373-386 Słowackiego Kodeksu Handlowego.
Postanowienia ogólne (paragraf 5): Warunki punktu 5 zostają zastąpione następującym tekstem:
STRONY USTALAJĄ, ŻE - ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MIEJSCOWYM - JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIE PRAWNE LUB DZIAŁANIE INNEGO RODZAJU, ODNOSZĄCE SIĘ DO NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ CZTERY LATA OD DATY, KIEDY POJAWIŁA SIĘ PRZYCZYNA PODJĘCIA TAKICH DZIAŁAŃ.
SZWAJCARIA: Postanowienia ogólne (paragraf 5): Następujący tekst zostaje dodany do punktu 4:
Na potrzeby tej klauzuli informacje kontaktowe będą również uwzględniać informacje o Użytkowniku jako osobie prawnej, na przykład wielkość przychodów i inne informacja na temat transakcji.
WIELKA BRYTANIA: Brak gwarancji (paragraf 3): Następujący tekst zastępuje pierwsze zdanie pierwszego akapitu tego paragrafu:
Z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących gwarancji, których nie można wykluczyć, Lenovo nie udziela w odniesieniu do Programu jakichkolwiek gwarancji ani nie ustala warunków, wyraźnych czy domniemanych, a w szczególności domniemanych gwarancji zadawalającej jakości, przydatności do określonego celu czy nienaruszania praw stron trzecich.
Ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 4): Następujący tekst zastępuje w całości warunki niniejszego paragrafu: 
Na potrzeby tego paragrafu termin “Uchybienie” oznacza czyn, oświadczenie, zaniedbanie lub niedbalstwo ze strony Lenovo związane z przedmiotem Umowy, za które Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej. Jeśli wystąpi pewna liczba Uchybień, które łącznie spowodują zasadniczo tę samą stratę lub szkodę (bądź łącznie przyczynią się do zasadniczo tej samej straty lub szkody), to takie Uchybienia będą traktowane jako jedno Uchybienie.
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanych Uchybieniem, w wyniku których Użytkownik doznał szkody, jest on uprawniony do uzyskania odszkodowania od Lenovo. Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności Lenovo i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Użytkownikowi.
1.	Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za:
(a)	śmierć lub uszkodzenia ciała ludzkiego spowodowane niedbalstwem ze strony Lenovo; 
(b)	jakiekolwiek naruszenie zobowiązań wynikających z paragrafu 12 ustawy Sale of Goods Act z 1979 roku lub z paragrafu 2 ustawy Supply of Goods and Services Act z 1982 roku, jak również wszelkich nowelizacji lub przywrócenia dowolnego z tych paragrafów oraz
(c)	zawsze z zastrzeżeniem poniższych Sytuacji, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności, za szkody fizyczne w dobrach materialnych wynikające z niedbalstwa Lenovo.
2.	Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punkcie 1 łączna odpowiedzialność Lenovo za szkody rzeczywiste, poniesione w wyniku Uchybienia nie może w żadnym razie przekroczyć wyższej z wymienionych kwot: 1) 75.000 GBP lub 2) 125% kwoty zapłaconej przez Użytkownika za Program bezpośrednio związany z Uchybieniem. Ograniczenia te mają również zastosowanie do dostawców i programistów Lenovo. Wyznaczają one limit, do którego Lenovo, dostawcy i programiści Lenovo ponoszą wspólną odpowiedzialność.
Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności
Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1, w żadnych okolicznościach ani Lenovo, ani dostawcy czy programiści Lenovo nie będą odpowiedzialni za następujące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia:
1.	strata lub uszkodzenie danych;
2.	straty szczególne, pośrednie lub straty, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy;
3.	utrata zysków, kontaktów handlowych, dochodów, reputacji (goodwill) lub przewidywanych oszczędności.

Część 3 – Warunki specyficzne dla Programów

ThinkVantage Rescue and Recovery


Specyfikacje Programu
Specyfikacje Programu oraz informacje dotyczące określonego środowiska pracy mogą znajdować się w dokumentacji dołączonej do Programu, jeśli takowa istnieje, na przykład w postaci pliku readme lub w innej formie opublikowanej przez Lenovo, na przykład w dokumencie announcement letter.


Dokument Proof of Entitlement
Prosimy zachować oryginalny rachunek zawierający datę, jako upoważnienie do używania Programu (Proof of Entitlement). W przypadku Programów zainstalowanych fabrycznie w systemie Lenowo, dołączonych do niego lub też dystrybuowanych w celu bezpłatnego używania w tym systemie, dokumentem Proof of Entitlement jest faktura za komputer PC. 


KOMPONENTY WYŁĄCZONE
Następujące warunki mają zastosowanie do wszelkich Komponentów Wyłączonych, określonych poniżej: (a) wszelkie Komponenty Wyłączone są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują ("AS IS"); (b) LENOVO ANI STRONY TRZECIE NIE UDZIELAJĄ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI) ANI NIE USTALAJĄ JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH ANI NIEINGEROWANIA W NIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY TEŻ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (c) LENOVO ani Strony Trzecie nie będą ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia związane z Komponentami Wyłączonymi, ani też nie będą zabezpieczać Użytkownika przed odszkodowaniem z tytułu takich roszczeń oraz (d) LENOVO ani Strony Trzecie nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy ani za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych w odniesieniu do Komponentów Wyłączonych. 

Do Komponentów Wyłączonych należą:

IBM Java JRE
IBM Java JRE Library
Python
InfoZip
Zlib
GSoap
Xerces
BSafe



KOD STRON TRZECICH
Program oraz przyszłe aktualizacje i pakiety poprawek do Programu mogą zawierać pewne komponenty stron trzecich, które są udostępniane Użytkownikowi na warunkach innych niż określone w niniejszej Umowie lub wymagających od LENOVO lub od Stron Trzecich dostarczających produkty LENOVO (zwanych dalej "Stronami Trzecimi") udostępnienia Użytkownikowi pewnych uwag i/lub informacji. W przypadku każdego takiego komponentu strony trzeciej, LENOVO lub Strona Trzecia wskaże go albo w pliku "README" (lub w zaktualizowanym pliku "README", dołączonym do pakietu poprawek lub aktualizacji), albo w pliku lub plikach wymienionych w takich plikach "README" (oraz załączy wszelkie związane z nim umowy licencyjne, uwagi i inne informacje), albo też komponent strony trzeciej będzie zawierać własną umowę licencyjną (na przykład udostępnioną podczas instalowania lub uruchamiania takiego komponentu) lub taka umowa zostanie do niego dołączona (na przykład w pliku o nazwie "README", "COPYING", "LICENSE" lub innej podobnej lub w dokumentacji drukowanej Programu, jeśli takowa istnieje). Korzystanie z każdego komponentu strony trzeciej, który zawiera własną umowę licencyjną lub do którego umowa taka jest dołączona, lub też którego umowa licencyjna została przez LENOVO lub Stronę Trzecią wskazana w jednym z wyżej wymienionych plików "README" (albo w pliku lub w plikach wymienionych w takim pliku "README"), będzie podlegać warunkom takiej umowy licencyjnej, a nie niniejszej Umowy. Używając takich komponentów stron trzecich lub nie dokonując ich deinstalacji po ich początkowym zainstalowaniu (a tym samym uzyskując dostęp do stosownych umów licencyjnych, uwag i informacji), Użytkownik przyjmuje do wiadomości warunki wszelkich takich umów licencyjnych, uwagi i informacje, w tym te, które udostępniane są jedynie w języku angielskim oraz wyraża na nie zgodę. Użytkownik zobowiązuje się ponadto zapoznać się z treścią zaktualizowanych plików "README", dołączonych do aktualizacji i pakietów poprawek Programu.

Program ten zawiera następujące komponenty stron trzecich oraz może zawierać inne komponenty określone w sposób określony powyżej: 

Opera Browser
Sonic Primo SDK
Windows Preinstallation Environment

Programy inne niż Programy Lenovo 
Programy inne niż Programy Lenovo, które zostały zainstalowane fabrycznie na produkcie Lenovo lub do niego dołączone, mogą zawierać oddzielną umowę licencyjną. W takim przypadku używanie programu będzie podlegać warunkom umowy licencyjnej do niego dołączonej. Os programas não Lenovo incluem uma Pré-instalação de Ambiente Windows, a qual está sujeita a um acordo de licenciamento abaixo descrito.

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT WINDOWS PREINSTALLATION ENVIRONMENT                 

 

IMPORTANT—READ CAREFULLY: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the manufacturer (“Manufacturer”) of the special purpose computing device or software (“SYSTEM”) you acquired which includes certain Microsoft software product(s) installed on or for use with the SYSTEM (“SOFTWARE  PRODUCT” or “SOFTWARE”).  The SOFTWARE includes computer software, the associated media, any printed materials, and any “online” or electronic documentation. Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to you under the terms of that license agreement.  By installing, copying, downloading, accessing or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA.  If you do not agree to the terms of this EULA, Manufacturer and Microsoft Licensing, GP. (“MS”) are unwilling to license the SOFTWARE to you.  In such event, you may not use or copy the SOFTWARE, and you should promptly contact Manufacturer for instructions on return of the unused product(s) for a refund.

 

Software LICENSE

The SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.  The SOFTWARE is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.  This EULA grants you the following rights:

You may install, use, access, display and run the SOFTWARE on the SYSTEM only as a boot, diagnostic, disaster recovery, setup, restoration, emergency services, communications, installation, test and/or configuration of a fully functional version of an operating system, including communications functions solely in connection with the foregoing uses, and not for use as a substitute for a fully functional version of any operating system product.  

 

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.  

·  Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly.  You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

·  Single System.  The SOFTWARE is licensed for use solely with the SYSTEM

·  Rental.  You may not rent, lease or lend the SOFTWARE.  

·  Software Transfer.  You may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the SYSTEM, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media, any upgrades or backup copies, this EULA, and if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA.  If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE.

·  Termination.  Without prejudice to any other rights, Manufacturer or MS may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA.  In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts.

·    Single EULA.  The package for the SOFTWARE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the software).  In this case, you are only licensed to use one (1) copy of the SOFTWARE PRODUCT. 

·    Security Feature.  This Product contains a security feature that will cause the Customer System to reboot without prior notification to the end-user after 24 hours of continuous use.  Please take applicable precautions.

·  Export Restrictions.  You acknowledge that the SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction.  You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the products, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments.  For additional information, see http://www.microsoft.com/exporting/.

3.  The SOFTWARE is provided on an "AS IS" basis; MANUFACTURER, MS AND ANY THIRD PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT OR INTERFERENCE AND THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Microsoft Windows Preinstallation Environment

·  No Liability.  To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including without limitation, special, incidental, consequential, or indirect damages for personal injury, loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has been advised of the possibility of such damages.  Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

4. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS.  All SOFTWARE PRODUCT provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial rights and restrictions described elsewhere herein.  All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with RESTRICTED RIGHTS as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or FAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

 

 

If you acquired this EULA in the United States, this EULA is governed by the laws of the State of Washington.

 

If you acquired this EULA in Canada, this EULA is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada.  Each of the parties hereto irrevocably attorns to the jurisdiction of the courts of the Province of Ontario and further agrees to commence any litigation which may arise hereunder in the courts located in the Judicial District of York, Province of Ontario.

 

If this EULA was acquired outside the United States, then local law may apply.

Should you have any questions concerning this EULA, please contact the Manufacturer of your SYSTEM. 



