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Læs  dette  først  

  

 

 

Lad ikke computeren ligge i skødet i længere tid, når compute-
ren er tændt, eller når batteriet oplades.

  

 Vekselstrømsadapteren genererer varme, når den er tilsluttet en stikkontakt 

og computeren. Læg ikke adapteren i skødet, når du bruger den. Brug ikke 

vekselstrømsadapteren til at varme dig ved. Langvarig kontakt med kroppen 

kan eventuelt give forbrændinger.
  

 Placér kablerne til vekselstrømsadapter, mus, tastatur, printer eller anden 

elektronisk enhed eller kommunikationslinjer, så de ikke bliver klemt af com-
puteren eller andre objekter, og så man ikke træder på dem eller falder over 

dem, eller behandler dem på anden måde, der kan forstyrre computerens 

funktioner. Hårdhændet behandling kan beskadige eller ødelægge kablerne.
  

 

 

Sluk for computeren, eller tryk på Fn + F4 for at sætte den i 

Standby-tilstand, før du flytter den. Det sikrer, at der ikke sker 

skade på harddisken, eller at data går tabt. Kontrollér, at 

statusindikatoren for Standby er tændt (er grøn), inden du flyt-
ter computeren.
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Du må ikke tabe, støde, ridse, dreje, slå, ryste eller placere 

tunge objekter på computeren, skærmen eller eksterne enheder.

  

 

 

Brug en bæretaske af god kvalitet, der yder tilstrækkelig støtte 

og beskyttelse. Pak ikke computeren ned i en tætpakket kuffert 

eller taske.

  

 

 

Hold væsker borte fra computeren, så du ikke spilder på den, 

og brug ikke computeren i nærheden af vand. Så undgår du at 

få elektrisk stød.
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Kapitel  1. Vigtige  sikkerhedsforskrifter  

 

Bemærk  

Læs  disse  vigtige  sikkerhedsforskrifter  først.

 Følg  alle  de  oplysninger,  der  leveres  sammen  med  computeren.  Oplysningerne  

i denne  bog,  ændrer  ikke  vilkårene  i købsaftalen  eller  Lenovo  Servicebevis.  

Kundesikkerhed  er  vigtig.  Vores  produkter  er  udviklet  til  at være  sikre  og 

effektive.  Computere  er imidlertid  elektroniske  enheder.  Netledninger,  omfor-
mere  og  andet  udstyr  kan  udgøre  en  mulig  sikkerhedsrisiko,  som  kan  med-
føre  personskade  eller  anden  ødelæggelse,  især  hvis  det  ikke  bruges  efter  for-
skrifterne.  Nedsæt  denne  risiko  ved  at følge  den  vejledning,  der  er  inkluderet  

i produktet,  overholde  alle  advarsler  på  produktet  og  i betjeningsvejledningen,  

og  nøje  læse  alle  oplysninger  i denne  bog.  Ved  at følge  oplysningerne  i denne  

bog  og  dem,  som  leveres  sammen  med  produktet,  kan  du  beskytte  dig  selv  

mod  farlige  situationer  og  oprette  et sikrere  arbejdsmiljø.  

Bemærk:   Disse  oplysninger  indeholder  referencer  til  omformere  og  batterier.  

Ud  over  bærbare  computere,  leveres  andre  produkter,  f.eks.  højta-
lere  og  skærme,  med  eksterne  omformere.  Hvis  du  har  et  sådant  

produkt,  gælder  disse  oplysninger  for  dette  produkt.  Computeren  

kan  også  indeholde  et internt  batteri  på  størrelse  af en  mønt,  som  

leverer  strøm  til  systemuret,  selv  når  maskinen  ikke  er  tilsluttet  en  

stikkontakt.  Derfor  gælder  sikkerhedsforskrifterne  for  batteriet  for  

alle  computere.
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Forhold, som kræver øjeblikkelig handling 

Produkter  kan  ødelægges  som  følge  af  forkert  brug.  Nogle  produktødelæg-
gelser  er  så  alvorlige,  at  produktet  ikke  må  benyttes,  før  det  er  blevet  efter-
set  og  evt.  repareret  af  en  autoriseret  tekniker.  

Som  ved  alle  elektroniske  enheder  skal  du  være  forsigtig  med  at bruge  pro-
duktet,  når  det  er  tændt.  I meget  sjældne  tilfælde  kan  der  opstå  lugtgener,  

eller  der  kommer  røg  eller  gnister  ud  af  maskinen.  Du  hører  måske  lyde  

som  f.eks.  knald,  smæld  eller  syden.  Det  betyder  måske  blot,  at  der  er pro-
blemer  med  en  intern  elektronisk  komponent  på  en  sikker  og  kontrolleret  

måde.  Det  kan  dog  også  betyde,  at  der  er  sikkerhedsproblemer.  Du  må  

aldrig  forsøge  at løse  disse  problemer  selv.  

Undersøg  hyppigt  computeren  og  dens  komponenter  for  skader  eller  slid  

eller  tegn  på  fare.  Hvis  du  er  i tvivl  om,  at en  komponent  er i orden,  må  du  

ikke  bruge  produktet.  Kontakt  kundesupportcentret  eller  producenten  for  at 

få  oplysninger  om,  hvordan  du  undersøger  produktet  og  evt.  får  det  repare-
ret.  Du  kan  se  en  liste  over  service-  og  supporttelefonnumre  i afsnittet  

“Oversigt  over  telefonnumre  i hele  verden”  på  side  33.  

Hvis  et af  nedenstående  forhold  opstår,  eller  hvis  du  ikke  er  sikker  på,  om  

det  er  sikkert  at bruge  produktet,  skal  du  holde  op  med  at  bruge  det,  og  

afmontere  det  fra  stikkontakten  og  telekommunikationslinjerne,  indtil  du  

har  talt  med  kundesupportcentret.  

v   Netledninger,  stik,  omformere,  forlængerledninger,  spændingsstabilisatorer  

eller  strømforsyningsenheden  er  knækkede,  itu  eller  ødelagte.  

v   Tegn på  overophedning,  røg,  gnister  eller  ild.  

v   Batteriet  er  beskadiget,  det  er  f.eks.  revnet,  bøjet  eller  krøllet,  batteriet  giver  

stød,  eller  der  er  fremmedlegemer  på  batteriet.  

v   Der  lyder  knald,  smæld  eller  syden  fra  produktet,  eller  der  er  lugtgener  fra  

produktet.  

v   Der  er  spildt  væske,  eller  et objekt  er  faldet  ned  på  computeren,  netlednin-
gen  eller  omformeren.  

v   Computeren,  netledningen  eller  omformeren  er  våde.  

v   Produktet  er tabt  eller  ødelagt.  

v   Produktet  fungerer  ikke  normalt,  når  du  følger  betjeningsvejledningen.

Bemærk:   Hvis  du  bemærker  disse  forhold  med  et  produkt,  f.eks.  en  forlæn-
gerledning,  der  ikke  er fremstillet  af eller  for  Lenovo,  skal  du  

stoppe  med  at  bruge  produktet,  indtil  du  kan  kontakte  producenten  

for  at  få flere  oplysninger  eller  få  et passende  erstatningsprodukt.
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Generelle sikkerhedsforskrifter 

Undgå  personskade  eller  anden  form  for  ødelæggelse.  

Service 

Forsøg  ikke  selv  at servicere  et produkt,  medmindre  du  er  blevet  bedt  om  at 

gøre  det  fra  kundesupportcentret.  Brug kun  en  servicemedarbejder,  der  er  

godkendt  til  at  reparere  et bestemt  produkt.  

Bemærk:   Nogle  dele  kan  opgraderes  eller  udskiftes  af kunden.  Disse  dele  kal-
des  CRU’er  (Customer  Replaceable  Unit).  Lenovo  identificerer  

udtrykkeligt  CRU’er  som  sådant  og  leverer  dokumentation  med  vej-
ledning,  når  kunderne  kan  udskifte  disse  dele.  Du  skal  nøje  følge  al 

vejledning,  når  du  udskifter  disse  dele.  Kontrollér  altid,  at der  er 

slukket  for  strømmen,  og  at produktet  er afmonteret  fra  strømkil-
den,  før  du  udskifter  delene.  Kontakt  kundesupportcentret,  hvis  du  

har  spørgsmål.  

Selv  om  der  ikke  er  nogen  bevægelige  dele  i computeren,  når  netledningen  er 

afmonteret,  skal  du  alligevel  være  opmærksom  på  følgende  advarsler.  

 

 

Fare!  

  

 

Farlige  bevægelige  dele.  Hold  fingre  og  andre  legemsdele  væk  fra  

dette  område.  

 

 

Advarsel!  

  

 

Før  du  udskifter  CRU’er,  skal  du  slukke  for  computeren.  Vent  i 3 til  5 

minutter,  så  computeren  kan  afkøles,  inden  du  åbner  dækslet.  
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Netledninger og omformere 

Brug kun  de  netledninger  og  omformere,  der  leveres  af producenten.  Netled-
ningen  og  omformeren  må  kun  bruges  til  dette  produkt.  Brug dem  ikke  til  

andre  produkter.  

Rul  aldrig  netledningen  omkring  omformeren  eller  et  andet  objekt.  Det  kan  

flosse,  knække  eller  folde  netledningen.  Det  kan  udgøre  en  sikkerhedsrisiko.  

Placér  altid  netledningerne,  så  der  ikke  trædes  på  dem,  eller  så  de  ikke  kom-
mer  i klemme.  

Beskyt  ledningen  og  omformeren  mod  væsker.  Du  må  f.eks.  ikke  placere  led-
ningen  eller  omformeren  i nærheden  af vaske,  kar, toiletter  eller  på  gulve,  der  

rengøres  med  flydende  rengøringsmidler.  Væsker  kan  forårsage  en  kortslut-
ning,  især  hvis  netledningen  eller  omformeren  bruges  forkert.  Væsker  kan  

også  gradvist  tære  stikket  på  netledningen  og/eller  stikket  på  omformeren,  

hvilket  kan  forårsage  overophedning.  

Tilslut  altid  netledningerne  og  signalkablerne  i den  korrekte  rækkefølge,  og  

kontrollér,  at  alle  netledninger  sidder  korrekt  i stikket.  

Brug ikke  omformere,  hvor  vekselstrømsbenene  er  tærede  og/eller  viser  tegn  

på  overophedning,  f.eks.  ødelagt  plastik.  

Brug ikke  netledninger,  hvor  de  elektriske  kontakter  i begge  ender  viser  tegn  

på  tæring  eller  overophedning,  eller  hvor  netledningen  er  ødelagt  på  nogen  

måde.  

Forlængerledninger og andre enheder 

Kontrollér,  at  de  forlængerledninger,  de  spændingsstabilisatorer,  den  UPS  

(Uninterruptible  Power  Supply)  og  de  multistikdåser,  som  du  bruger, kan  

håndtere  produktets  elektriske  krav.  Du  må  aldrig  overfylde  disse  enheder.  

Hvis  du  bruger  multistikdåser,  må  belastningen  aldrig  overstige  multistikdå-
sens  inputspecifikation.  Kontakt  en  elektriker,  hvis  du  har  spørgsmål  vedrø-
rende  belastninger,  strømkrav  og  inputspecifikationer.  

Stik og stikkontakter 

Hvis  den  stikkontakt,  som  du  vil  bruge  sammen  med  computeren,  er  ødelagt  

eller  tæret,  må  du  ikke  benytte  den,  før  den  er udskiftet  af en  autoriseret  elek-
triker.  

Du  må  ikke  bøje  eller  ændre  stikket.  Hvis  stikket  er ødelagt,  skal  du  kontakte  

producenten  for  at  få  et  andet  stik.  

Nogle  produkter  er udstyret  med  et  3-benet  stik.  Dette  stik  kan  kun  anvendes  

sammen  med  stikkontakter  med  jordforbindelse.  Det  er  en  sikkerhedsfacilitet.  

 

4 Lenovo  3000 Sikkerhedsforskrifter  og garantioplysninger  



Du  må  ikke  ignorere  denne  sikkerhedsfacilitet  ved  at prøve  at  indsætte  stikke  

i en  stikkontakt  uden  jordforbindelse.  Hvis  du  ikke  kan  indsætte  stikket  i stik-
kontakten,  skal  du  kontakte  en  elektriker  for  at få  en  godkendt  stikkontakta-
dapter  eller  få  udskiftet  stikkontakten  med  en  anden  stikkontakt  med  denne  

sikkerhedsfacilitet.  Du  må  aldrig  overfylde  en  stikkontakt.  Den  generelle  

systembelastning  må  ikke  overstige  80  %  af grenens  kredsløbsspecifikation.  

Kontakt  en  elektriker,  hvis  du  har  spørgsmål  vedrørende  belastninger  og  gre-
nens  kredsløbsspecifikation.  

Kontrollér,  at  ledningsføringen  til  den  stikkontakt,  du  bruger, er  korrekt,  at 

der  er nem  adgang  til  stikkontakten,  og  at den  sidder  tæt  på  udstyret.  Du  må  

ikke  strække  forlængerledningerne,  så  de  bliver  ødelagt.  

Vær  forsigtig,  når  du  tilslutter  og  tager  netledninger  ud  af stikkontakten.  

Batterier 

Alle  computere,  der  er  fremstillet  af  Lenovo,  indeholder  et ikke-genopladeligt  

batteri  på  størrelse  med  en  mønt,  som  forsyner  systemuret  med  strøm.  Derud-
over  bruger  mange  bærbare  produkter,  f.eks.  bærbare  computere,  et  genopla-
deligt  batteri,  til  at  forsyne  systemet  med  strøm,  når  der  ikke  er  en  stikkontakt  

i nærheden.  De  batterier,  der  leveres  af Lenovo  til  brug i produktet,  er testet  

for  kompatibilitet  og  må  kun  udskiftes  med  godkendte  dele.  

Du  må  aldrig  åbne  et batteri.  Du  må  ikke  knuse,  punktere  eller  brænde  batte-
riet,  og  du  må  heller  ikke  kortslutte  metalkontakterne.  Du  må  ikke  udsætte  

batteriet  for  vand  eller  andre  væsker.Du  må  kun  genoplade  batteriet  i nøje  

overensstemmelse  med  den  vejledning,  der  findes  i produktdokumentationen.  

Forkert  behandling  af batterier,  kan  få  dem  til  at  overophedes,  hvilket  kan  for-
årsage,  at  gasser  eller  flammer  kan  komme  fra  batteriet  eller  systembatteriet.  

Hvis  batteriet  er ødelagt,  eller  hvis  batteriet  aflades,  eller  at der  opbygges  

fremmedlegemer  på  batteriets  kontakter,  skal  du  holde  op  med  at bruge  batte-
riet  og  få  et  andet  fra  producenten.  

Batteriets  levetid  kan  formindskes,  hvis  det  ikke  bruges  i længere  tid.  Hvis  

visse  genopladelige  batterier  (især  Li-Ion-batterier)  ikke  bruges,  når  de  er  afla-
dede,  kan  det  forøge  risikoen  for, at  batteriet  kortsluttes,  hvilket  kan  forkorte  

batteriets  levetid,  og  det  kan  også  udgøre  en  sikkerhedsrisiko.  Aflad  ikke  gen-
opladelige  Li-Ion-batterier  fuldstændigt,  og  opbevar  ikke  disse  batterier  i en  

afladet  tilstand.  

Varme og produktventilation 

Computere  genererer  varme,  når  de  er  tændt,  og  når  batteriet  oplades.  Bær-
bare  computere  kan  generere  meget  varme  pga.  deres  kompakte  størrelse.  

Følg  altid  disse  grundlæggende  forholdsregler:  
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v   Lad  ikke  computeren  ligge  i skødet  i længere  tid,  når  computeren  er  i brug, 

eller  når  batteriet  oplades.  Computeren  producerer  en  del  varme  under  nor-
mal  drift.  Hvis  den  er  i kontakt  med  kroppen  i længere  tid,  kan  det  give  

ubehag  eller  i sidste  ende  forbrændinger.  

v   Brug ikke  computeren,  eller  oplad  ikke  batteriet  i nærheden  af brændbare  

eller  eksplosive  materialer.  

v   Ventilationshuller,  ventilatorer  og/eller  køleplader  leveres  i produktet  af  

sikkerhedsmæssige  og  funktionsmæssige  årsager.  Disse  faciliteter  kan  

måske  blokeres  ved  et uheld,  hvis  du  placerer  produktet  på  en  seng,  en  

sofa,  et tæppe  eller  lignende  overflade.  Du  må  aldrig  blokere,  tildække  eller  

deaktivere  disse  faciliteter.

Følg  disse  grundlæggende  forholdsregler.  Det  øger  din  egen  sikkerhed  og  for-
øger  computerens  ydeevne.  

v   Sørg  for,  at  dækslet  er  lukket,  når  computeren  er  sat  til.  

v   Undersøg  regelmæssigt  computerens  yderside  for  at se,  om  der  har  samlet  

sig  støv.  

v   Fjern  støv  fra  luftgitre  og  huller  i dækslet.  Det  kan  være  nødvendigt  at  ren-
gøre  computeren  oftere,  hvis  den  er  placeret  på  et  sted,  hvor  der  er  meget  

støvet  eller  meget  trafik.  

v   Undgå  at  blokere  eller  tildække  ventilationshullerne.  

v   Benyt  ikke  computeren,  mens  den  står  i et skab  eller  lignende,  da  det  kan  

øge  risikoen  for  overophedning.  

v   Temperaturen  på  luftstrømmen  ind  i computeren  må  ikke  overstige  35°  C.

Sikkerhedsforskrifter for cd- og dvd-drev 

CD-  og  DVD-drev  drejer  diske  med  høj  hastighed.  Hvis  en  CD  eller  DVD  er  

revnet  eller  på  anden  måde  beskadiget,  kan  disken  gå  i stykker  eller  endog  

knuses,  når  CD-drevet  bruges.  Gør  følgende  for  at undgå  mulige  ødelæggelser  

og  nedsætte  risikoen  for  at  ødelægge  maskinen:  

v   Opbevar  altid  CD’er/DVD’er  i den  oprindelige  emballage  

v   Opbevar  altid  CD’er/DVD’er  uden  for  direkte  sollys  og  væk  fra  direkte  

varmekilder  

v   Tag CD’er/DVD’er  ud  af computeren,  når  de  ikke  bruges  

v   Bøj  ikke  CD’er/DVD’er,  eller  brug ikke  magt  for  at lægge  dem  i compute-
ren  eller  i emballagen  

v   Undersøg  CD’er/DVD’er  for  revner,  før  du  bruger  dem.  Brug  ikke  revnede  

eller  ødelagte  diske
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Andre sikkerhedsforskrifter 

  

Fare!  

 Elektrisk  strøm  fra  el-,  telefon-  og  kommunikationskabler  kan  være  farlig.  Ved  

installation  eller  flytning  af maskinen  eller  tilsluttet  udstyr  eller  ved  åbning  af 

maskinens  eller  udstyrets  dæksler  skal  kabler  tilsluttes  og afmonteres  som  vist  

nedenfor.  Hvis  denne  computer  leveres  med  en  3-benet  netledning,  skal  den  sluttes  

til et jordforbundet  stik.
  

 Tilslut:  

Sluk  for  alt  udstyr.  

Slut  først  alle  kabler  til enhederne.  

Slut  signalkablerne  til stikkene.  

Slut  netledningen  til en stikkontakt.  

Tænd  for enheden.  

Afmontér:  

Sluk  for alt udstyr.  

Tag først  netledningen  ud af stikkontak-
ten.  

Tag signalkablerne  ud af stikkene.  

Tag alle  kablerne  ud  af enhederne.

  

Tag netledningen  ud  af stikkontakten,  før  du  slutter  andre  strømkabler  til  

computeren.  

Du  må  først  sætte  netledningen  i stikkontakten  igen,  når  alle  andre  strømkab-
ler  er  sluttet  til  computeren.  

  

Fare!  

 Overhold  altid  følgende  sikkerhedsforanstaltninger:  

v   Benyt  ikke  computeren  i eller  nær  vand.  

v   I tordenvejr:  

–   Benyt  ikke  computeren  via  telefonforbindelsen.  

–   Tilslut  og  afmontér  ikke  kablet  fra  telefonstikket.
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Fare!  

 Vekselstrømsadapteren  genererer  varme,  når  den  er tilsluttet  en stikkontakt  og 

computeren.  Læg  ikke  adapteren  i skødet,  når  du bruger  den.  Brug  ikke  

vekselstrømsadapteren  til at varme  dig  ved.  Langvarig  kontakt  med  kroppen  kan  

eventuelt  give  forbrændringer.  

Placér  kablerne  til vekselstrømsadapter,  mus,  tastatur,  printer  eller  andre  elektroni-
ske  enheder  eller  kommunikationslinjer,  så de ikke  bliver  klemt  af computeren  

eller  andre  objekter,  og  så man  ikke  træder  på dem,  falder  over  dem  eller  behand-
ler  dem  på anden  måde,  der  kan  forstyrre  computerens  funktioner.  Hårdhændet  

behandling  kan  beskadige  eller  ødelægge  kablerne.  

  

  

Fare!  

 Skil  ikke  batteriet  ad, og forsøg  ikke  at ændre  på batteriet.  

Det  kan  forårsage  en eksplosion,  eller  der  kan  sive  væske  ud  af batteriet.  

Garantien  dækker  kun  det  batteri,  Lenovo  angiver,  og den  dækker  ikke  batterier,  

der  er blevet  ændret  eller  skilt  ad.  

  

  

Fare!  

 Der  er fare  for  eksplosion,  hvis  det  genopladelige  batteri  ikke  udskiftes  korrekt.  

Batteriet  indeholder  små  mængder  skadelige  stoffer.  Følg  nedenstående  anvisnin-
ger  for  ikke  at komme  til  skade:  

v   Udskift  kun  batteriet  med  et batteri  af en  type,  der  anbefales  af Lenovo.  

v   Hold  batteriet  væk  fra åben  ild.  

v   Udsæt  ikke  batteriet  for vand  eller  regn.  

v   Skil  ikke  batteriet  ad. 

v   Kortslut  ikke  batteriet.  

v   Opbevar  batteriet,  så det  er utilgængeligt  for  børn.

Læg  ikke  batteriet  i affald,  der  smides  i affaldsdepoter.  Gældende  miljøbestem-
melser  skal  overholdes,  når  batteriet  kasseres.  Spørg  kommunens  tekniske  forvalt-
ning  (miljøafdelingen).
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Fare!  

 Batteriet  skal  opbevares  ved  stuetemperatur  og være  opladet  til ca. 30 - 50%  af dets  

kapacitet.  Vi anbefaler,  at batteriet  oplades  en gang  om  året  for  at forhindre  

overafladning.
  

  

Fare!  

 Der  er fare  for  eksplosion,  hvis  systembatteriet  ikke  udskiftes  korrekt.  

Litiumbatteriet  indeholder  litium  og kan  eksplodere,  hvis  det ikke  håndteres  eller  

kasseres  korrekt.  

Udskift  kun  batteriet  med  et batteri  af samme  type.  

Batteriet  må  ikke:  (1) komme  i berøring  med  vand,  (2) udsættes  for mere  end  100°  

C eller  (3)  repareres  eller  skilles  ad. Det  skal  kasseres  i henhold  til de  lokale  

bestemmelser.  Spørg  kommunens  tekniske  forvaltning  (miljøafdelingen).
  

  

Fare!  

 Følg  nedenstående  vejledning,  når  du  installerer  eller  omkonfigurerer  kom-
munikationssupplements-  eller  Mini  PCI-kortet.  

Undgå  elektrisk  stød:  Fjern  alle  kabler  og  vekselstrømsadapteren,  når  du  installerer  

kommunikationssupplements-  eller  Mini-PCI-kortet  eller  åbner  dækslerne  til syste-
met  eller  tilsluttede  enheder.  Elektrisk  strøm  fra  el-,  telefon-  og kom-
munikationskabler  kan  være  farlig.  

  

Pas  på!  

Når  du  har  tilføjet  eller  opgraderet  et kommunikationssupplements-,  Mini  

PCI-  eller  hukommelseskort,  må  du  ikke  anvende  computeren,  før  du  har  

lukket  dækslet.  Brug  aldrig  computeren,  når  dækslet  er  åbent.  

Pas  på!  

LCD-skærmens  lysstofrør  indeholder  en  mindre  mængde  kviksølv.  Læg  den  

ikke  i affald,  der  smides  i affaldsdepoter.  Det  skal  kasseres  i henhold  til  de  

lokale  bestemmelser.  Spørg  kommunens  tekniske  forvaltning  (miljøafdelin-
gen).  
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LCD-skærmen  er  lavet  af  glas  og  kan  gå  i stykker,  hvis  computeren  tabes  

eller  ikke  behandles  forsigtigt.  Hvis  LCD-skærmen  går  i stykker,  og  du  får  

noget  af  væsken  i øjnene  eller  på  hænderne,  skal  du  straks  vaske  de  

udsatte  områder  med  vand  i mindst  et kvarter.  Hvis  du  senere  får  sympto-
mer  på  irritation  eller  forgiftning,  skal  du  søge  læge.  

  

Fare!  

 Følg  altid  de  grundlæggende  sikkerhedsregler  for  at undgå  brand,  elektrisk  stød  

eller  skader,  f.eks.:  

v   Installér  aldrig  en  telefonledning  i tordenvejr.  

v   Installér  aldrig  telefonstik  i våde  lokaliteter,  medmindre  jackstikket  er beregnet  

til  våde  lokaliteter.  

v   Rør  aldrig  ved  ikke-isolerede  telefonledninger  eller  stik,  medmindre  

telefonledningen  er taget  ud af netværksinterfacet.  

v   Vær  forsigtig,  når  du installerer  eller  ændrer  en telefonforbindelse.  

v   Anvend  ikke  en  telefon  i tordenvejr,  medmindre  den  er trådløs.  Der  er fare  for  

elektrisk  stød  fra lynnedslag.  

v   Brug  ikke  telefonen  til at rapportere  et gasudslip  i nærheden  af udslippet.  

v   Brug  kun  telefonledninger  som  nr. 26 AWG eller  større  (tykkere).
  

Oplysninger om laser 

Det  optiske  lagerdrev  (enhed),  f.eks.  et  CD-,  CD-RW-,  DVD-drev  eller  Super-
Disk,  der  kan  installeres  i computeren,  er  et  laserprodukt.  Følgende  klassifika-
tionsmærkat  sidder  på  drevet:  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A  LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT  

 Drevet  opfylder  Direktoratet  for  Arbejdstilsynets  krav  til  laserprodukter  

EN60825.  
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Fare!  

 

 Klasse  I laserprodukter  anses  ikke  for  at være  farlige.  Lasersystemet  i det  opti-
ske  lagerdrev  er  konstrueret,  så  der  ikke  er  adgang  til laserstråling  over  klasse  

1 ved  normal  brug,  vedligeholdelse  eller  service.  

Visse  CD-drev  indeholder  en  indbygget  klasse  3A  laserdiode.  Bemærk:  

  

Fare!  

 

 

  

Fare!  

 Plastikposer  kan  medføre  kvælning.  Opbevar  derfor  emballage  sikkert  uden  for  

børns  rækkevidde.
  

Gem  denne  vejledning.  

Åbn  ikke  det  optiske  lagerdrev.  Det  indeholder  ingen  dele,  der  kan  udskiftes  

eller  repareres.  

Brug  af justeringsknapper  eller  udførelse  af justeringer  eller  andre  procedurer  

end  dem,  der  er beskrevet  her, kan  resultere  i alvorlig  strålingsfare.  

Strålingsfare,  når  drevet  er åbent.  Se ikke  direkte  ind  i drevet.  Se ikke  i strålen,  eller  

se ikke  direkte  ind  i strålen  med  optiske  instrumenter.  
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Kapitel  2. Oplysninger  om  garanti  

Lenovo Servicebevis 

LSOLW-00  05/2005  

Del 1 - Standardvilkår 

Dette  Servicebevis  omfatter  Del  1 - Standardvilkår,  Del  2 - Særlige  vilkår  for  speci-
fikke  lande  og  Del  3 - Garantioplysninger.  Vilkårene  i Del  2 erstatter  eller  ændrer  vil-
kårene  i Del  1. Servicebeviset  gælder  kun  for  Maskiner,  De  har  anskaffet  til  eget  brug  

fra  Lenovo  Group  Limited  eller  et af  dets  datterselskaber  (kaldet  Lenovo)  og ikke  med  

henblik  på  videresalg.  Udtrykket  “Maskine”  betyder  en  Lenovo-maskine,  med  tilhø-
rende  komponenter,  funktioner,  konverteringer,  opgraderinger  eller  ydre  enheder  samt  

kombinationer  af disse.  Maskine  omfatter  ikke  eventuelle  programmer,  uanset  om  de er  

forudinstalleret  på  Maskinen  eller  installeret  senere.  Vilkårene  i dette  Servicebevis  

begrænser  ikke  eventuelle  forbrugerrettigheder,  De  måtte  have  i henhold  til  

ufravigelige  lovbestemmelser  

Garantiens  omfang  

Lenovo  indestår  for, at  Maskinen  1) er mangelfri  mht.  materialer  og  fabrika-
tion  og  2) overholder  Lenovos  officielle  specifikationer  (kaldet  Specifikationer),  

som  kan  bestilles.  Garantiperioden  for  en  Maskine  begynder  på  den  oprinde-
lige  installationsdato  og  er  angivet  i Del  3 - Garantioplysninger.  Installations-
datoen  er  den  dato,  der  står  anført  på  fakturaen  eller  kvitteringen,  medmindre  

Lenovo  eller  forhandleren  meddeler  noget  andet.  Medmindre  Lenovo  angiver  

andet,  gælder  disse  garantier  kun  i det  land  eller  område,  hvor  De  har  købt  

Maskinen.  

LENOVOS  FORPLIGTELSER  ER  BEGRÆNSET  TIL  DET  OVENFOR  

ANFØRTE.  LENOVO  PÅTAGER  SIG  INGEN  FORPLIGTELSER  HERUD-
OVER  UANSET  EVENTUELLE  FORVENTNINGER  VEDRØRENDE  

EGNETHED  ELLER  ANVENDELSE.  VISSE  LANDES  LOVGIVNING  TIL-
LADER  IKKE  FRASKRIVELSE  VEDRØRENDE  UDTRYKKELIGE  ELLER  

UNDERFORSTÅEDE  GARANTIER,  OG  OVENNÆVNTE  FRASKRIVEL-
SER  GÆLDER  DERFOR  MULIGVIS  IKKE  DEM.  I SÅ  FALD  VIL  

SÅDANNE  EVENTUELLE  RETTIGHEDER  VÆRE  BEGRÆNSET  TIL  

GARANTIPERIODEN.  DER  GÆLDER  INGEN  GARANTIER  EFTER  DEN  

PERIODE.  VISSE  LANDES  LOVGIVNING  TILLADER  IKKE  BEGRÆNS-
NINGER  I EN  UNDERFORSTÅET  GARANTIS  VARIGHED,  OG  OVEN-
NÆVNTE  BEGRÆNSNINGER  GÆLDER  DERFOR  MULIGVIS  IKKE  

DEM.  
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Forhold,  garantien  ikke  dækker  

Garantien  dækker  ikke  følgende:  

v   Eventuelle  programmer,  uanset  om  de  er forudinstalleret  på  Maskinen,  leve-
res  sammen  med  Maskinen  eller  installeres  senere.  

v   Fejl,  der  er  opstået  som  følge  af forkert  brug, ydre  omstændigheder,  uauto-
riseret  ændring,  uegnet  fysisk  miljø  eller  driftsmiljø  eller  mangelfuld  vedli-
geholdelse  fra  Deres  side.  

v   Fejl  forårsaget  af et  produkt,  som  Lenovo  ikke  er  ansvarlig  for, og  

v   Eventuelle  ikke-Lenovo-produkter,  inklusive  dem,  som  Lenovo  måtte  købe  

og  levere  sammen  med  eller  indbygge  i en  Lenovo-Maskine  på  Deres  

anmodning.

Garantien  bortfalder,  hvis  kunden  fjerner  eller  ændrer  Maskinens  eller  delenes  

identifikationsmærkater.  

Lenovo  indestår  ikke  for,  at  Maskinen  vil  fungere  fejlfrit  og  uden  driftsstop.  

Enhver  form  for  teknisk  eller  anden  assistance,  der  ydes  til  en  Maskine,  der  er  

dækket  af  garantien,  f.eks.  assistance  til  spørgsmål  af  typen  "hvordan  kan  

man..."  samt  spørgsmål,  der  vedrører  Maskinens  konfiguration  og  installation,  

gives  uden  nogen  form  for  garanti.  

Sådan  får  De  service  i garantiperioden  

Service  i garantiperioden  leveres  af Lenovo,  IBM  eller  Deres  forhandler,  hvis  

denne  er  autoriseret  til  at  yde  service  i garantiperioden,  eller  af  en  autoriseret  

leverandør  af service  i garantiperioden.  De  kaldes  hver  især  for  “Serviceleve-
randør”.  

Hvis  Maskinen  ikke  virker  i henhold  til  garantien  i garantiperioden,  og  der  

skal  ydes  service,  skal  De  kontakte  en  Serviceleverandør.  Hvis  De  ikke  har  

registreret  Maskinen  hos  Lenovo,  skal  De  muligvis  vise  kvitteringen  for  

Maskinen,  som  bevis  på,  at  De  er berettiget  til  at modtage  service  i garantipe-
rioden.  

Lenovos  handlinger  i forbindelse  med  problemløsning  

Når  De  anmoder  en  Serviceleverandør  om  service,  skal  De  følge  de  procedu-
rer  for  fejlfinding  og  problemløsning,  som  vi  angiver.  En  tekniker  vil  forsøge  

at  udføre  en  første  fejlfinding  og  hjælpe  Dem  med  at løse  problemet  via  tele-
fonen  eller  elektronisk  via  et supportwebsted.  

Den  type  service  i garantiperioden,  der  gælder  for  Deres  Maskine,  er angivet  i 

Del  3 - Garantioplysninger.  

De  er selv  ansvarlig  for  at  downloade  og  installere  angivne  softwareopdaterin-
ger  fra  et  supportwebsted  eller  fra  andre  elektroniske  medier  og  følge  de  vej-
ledninger,  som  Serviceleverandøren  giver.  Softwareopdateringer  kan  omfatte  
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grundlæggende  input/outputsystemkode  (kaldet  BIOS),  hjælpeprogrammer,  

styreprogrammer  og  andre  softwareopdateringer.  

Hvis  problemet  kan  løses  vha.  en  CRU  (Customer  Replaceable  Unit,  dvs.  dele,  

som  kunden  selv  udskifter),  f.eks.  tastatur,  mus,  højtaler,  hukommelse  eller  

harddisk,  sender  Serviceleverandøren  Dem  sådanne  dele,  og  De  foretager  der-
efter  selv  udskiftning.  

Hvis  Maskinen  ikke  fungerer  i henhold  til  garantien  i garantiperioden,  og  pro-
blemet  ikke  kan  løses  over  telefonen  eller  elektronisk,  ved  at De  installerer  

programopdateringer  eller  vha.  en  CRU,  vil  Serviceleverandøren  efter  eget  

valg  1)  reparere  Maskinen,  så  den  fungerer  som  angivet,  eller  2)  udskifte  den  

med  en  Maskine  med  mindst  tilsvarende  funktionalitet.  Hvis  Serviceleveran-
døren  er  ude  af  stand  til  at  reparere  eller  udskifte  Maskinen,  kan  De  returnere  

Maskinen  til  det  sted,  De  har  købt  den,  hvorefter  De  vil  få det  betalte  beløb  

refunderet.  

Som  en  del  af  servicen  i garantiperioden  installerer  Serviceleverandøren  også  

udvalgte  tekniske  ændringer,  der  skal  foretages  på  Maskinen.  

Udskiftning  af  en  Maskine  eller  del  

Når  service  i garantiperioden  indebærer  udskiftning  af en  Maskine  eller  en  

maskindel,  bliver  den  del,  Serviceleverandøren  udskifter,  Lenovos  ejendom,  og  

den  Maskine  eller  del,  der  installeres  i stedet,  bliver  Deres  ejendom.  De  

indestår  for,  at  alle  fjernede  dele  er originale  og  uændrede.  Maskinen  eller  

delen,  der  installeres  i stedet,  er ikke  nødvendigvis  ny,  men  den  vil  være  i god  

og  funktionsdygtig  stand  og  med  mindst  samme  funktionalitet  som  den  

udskiftede  Maskine  eller  del.  En  erstatningsmaskine  eller  -del  overtager  

samme  garantistatus,  som  den  udskiftede  Maskine  eller  del.  

Deres  øvrige  forpligtelser  

De  er  indforstået  med  at  fjerne  alle  funktioner,  dele,  ekstraudstyr,  ændringer,  

tilslutninger  og  alt  ekstraudstyr,  der  ikke  er  omfattet  af service  i garantiperio-
den,  inden  Serviceleverandøren  udskifter  en  Maskine  eller  del.  

De  er  også  indforstået  med:  

1.   at  sørge  for, at  Maskinen  ikke  er  omfattet  af  juridiske  forpligtelser  eller  

begrænsninger,  der  forhindrer,  at den  udskiftes.  

2.   at  skaffe  ejerens  tilladelse  til,  at Serviceleverandøren  yder  service  på  en  

Maskine,  som  De  ikke  ejer. 

3.   når  det  er muligt,  inden  der  ydes  service:  

a.   at  følge  de  serviceprocedurer,  som  Serviceleverandøren  stiller  til  rådig-
hed.  

b.   at  tage  kopi  af eller  sikre  alle  programmer,  data  og  andre  værdier,  som  

findes  på  Maskinen.  
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c.   at sørge  for, at  Serviceleverandøren  har  tilstrækkelig,  fri  og  sikker  

adgang  til  Deres  faciliteter,  til  at Lenovo  kan  opfylde  sine  forpligtelser.
4.   (a)  at  sørge  for, at  alle  de  oplysninger  om  angivne  personer  eller  om  perso-

ner,  det  er  muligt  at  identificere,  (kaldet  Personoplysninger)  er blevet  slet-
tet  fra  Maskinen  i det  omfang,  det  er teknisk  muligt,  (b)  at tillade  Servi-
celeverandøren  eller  en  underleverandør  på  Deres  vegne  at behandle  de  

Personoplysninger,  der  eventuelt  er  tilbage,  på  en  måde,  som  Serviceleve-
randøren  anser  for  at  være  nødvendig  for  at  kunne  opfylde  sine  forpligtel-
ser  i henhold  til  dette  Servicebevis,  hvilket  kan  indebære,  at Maskinen  sen-
des  til  andre  servicecentre  i verden,  og  (c)  at sørge  for, at den  måde  

Maskinen  behandles  på,  er  i overensstemmelse  med  de  eventuelle  andre  

love,  der  gælder  Personoplysninger.

Ansvarsbegrænsning  

Lenovo  er  udelukkende  ansvarlig  for  tab  eller  beskadigelse  af Deres  Maskine,  

mens  denne  er  1) i Serviceleverandørens  besiddelse  eller  2) under  transport  

for  Lenovos  regning.  

Lenovo  eller  Serviceleverandøren  er  under  ingen  omstændigheder  ansvarlige  

for  eventuelt  fortroligt,  privat  eller  personligt  materiale,  der  måtte  ligge  på  en  

Maskine,  De  returnerer.  De  bør  derfor  fjerne  sådant  materiale  fra  Maskinen,  

inden  Maskinen  returneres.  

Der  kan  opstå  situationer,  hvor  De  på  grund  af fejl  fra  Lenovos  side  eller  

andre  ansvarspådragende  forhold  er  berettiget  til  at få tilkendt  erstatning  fra  

Lenovo.  I sådanne  tilfælde  er Lenovos  erstatningsansvar,  uanset  ansvars-
grundlaget,  herunder  uagtsomhed,  dog  bortset  fra  ansvar,  der  ikke  kan  fra-
skrives  eller  begrænses  ifølge  ufravigelige  lovbestemmelser,  begrænset  til:  

1.   personskade  (inklusive  død)  samt  skade  på  fast  ejendom  og  løsøre,  som  er 

ansvarspådragende  for  Lenovo.  

2.   et beløb,  der  dækker  anden  direkte  skade  op  til  det  beløb,  De  har  betalt  

for  den  Maskine,  som  er  genstand  for  kravet.

De  anførte  ansvarsbegrænsninger  omfatter  også  Lenovos  underleverandører  

og  forhandlere  og  Serviceleverandøren.  Ansvarsbegrænsningerne  angiver  

Lenovos,  Lenovos  underleverandørers  og  forhandleres  og  Serviceleverandø-
rens  samlede,  maksimale  ansvar.  

LENOVO,  LENOVOS  UNDERLEVERANDØRER,  FORHANDLERE  ELLER  

SERVICELEVERANDØRER  ER  I ALLE  TILFÆLDE  UDEN  ANSVAR  FOR  

FØLGENDE:  1)  ERSTATNINGSKRAV  REJST  MOD  DEM  AF  TREDJEPART  

(BORTSET  FRA  SÅDANNE,  SOM  ER  NÆVNT  UNDER  PUNKT  1 OVEN-
FOR),  2) TAB ELLER  SKADE  PÅ  DATA, 3) INDIREKTE  TAB ELLER  FØL-
GESKADER  ELLER  4)  TABT  FORTJENESTE,  INDTJENING,  GOODWILL  

ELLER  FORVENTEDE  BESPARELSER,  SELV OM  LENOVO,  LENOVOS  

UNDERLEVERANDØRER,  FORHANDLERE  ELLER  SERVICELEVERAN-
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DØRER  ER  BLEVET  GJORT  BEKENDT  MED  MULIGHEDEN  FOR  

SÅDANNE  TAB. VISSE  LANDES  LOVGIVNING  TILLADER  IKKE  FRA-
SKRIVELSER  ELLER  BEGRÆNSNINGER  VEDRØRENDE  INDIREKTE  

TAB ELLER  FØLGESKADER,  OG  OVENNÆVNTE  BEGRÆNSNINGER  

ELLER  FRASKRIVELSER  GÆLDER  DERFOR  MULIGVIS  IKKE  DEM.  

Gældende  lov  

Både  De  og  Lenovo  er  indforstået  med  at  være  underlagt  den  gældende  lov-
givning  i det  land,  hvor  De  har  anskaffet  Maskinen,  mht.  regulering,  fortolk-
ning  og  håndhævelse  af alle  Deres  og  Lenovos  rettigheder  og  forpligtelser,  der  

opstår  som  følge  af  eller  på  nogen  måde  vedrører  genstanden  for  dette  Ser-
vicebevis,  uden  hensyn  til  principperne  i international  privatret.  

UD  OVER  DET  OVENFOR  ANFØRTE  HAR  DE  MULIGVIS  ANDRE  RET-
TIGHEDER  AFHÆNGIG  AF  LANDETS  LOVGIVNING.  

Lovgivning  

Alle  IBM’s  rettigheder  og  forpligtelser  er underkastet  domstolene  i det  land,  

som  De  køber  Maskinen  i. 

Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande 

SYDAMERIKA  

ARGENTINA
Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af  dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  Ordinary  Commercial  Court  i byen  Buenos  Aires.  

BOLIVIA
Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af  dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  domstolene  i La  Paz.  

BRASILIEN
Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af  dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  domstolen  i Rio  de  Janeiro,  RJ.  

CHILE  

Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af  dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  domstolene  i Santiago.  

COLOMBIA  

Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:
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Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  af dommerne  i Colombia.  

ECUADOR
Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  af dommerne  i Quito.  

MEXICO  

Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  domstolene  i Mexico  City.  

PARAGUAY  

Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  domstolene  i Asuncion.  

PERU  

Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  af domstolene  i Lima,  Cercado.  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  føjes  til slutningen  af dette  afsnit:  

I overensstemmelse  med  Artikel  1328  i Peruvian  Civil  Code  gælder  begræns-
ningerne  og  fraskrivelserne  i dette  afsnit  ikke  skader,  som  skyldes  bevidst  for-
seelse  (dolo)  eller  grov  forsømmelse  (culpa  inexcusable)  fra  Lenovos  side.  

URUGUAY  

Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  domstolene  i Montevideo.  

VENEZUELA  

Lovgivning:  Følgende  tilføjes  efter  den  første  sætning:  

Enhver  form  for  tvist,  der  måtte  opstå  på  grundlag  af dette  Servicebevis,  afgø-
res  udelukkende  ved  domstolene  i Metropolitan  Area  i Caracas.  

NORDAMERIKA  

Sådan  får  De  service  i garantiperioden:  Følgende  føjes  til denne  paragraf:
Ring  1-800-IBM-SERV  (426-7378)  for  at få service  i garantiperioden.  

CANADA  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  punkt  1 i dette  afsnit:
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1.  erstatning  for  personskade  (herunder  død)  samt  skade  på  fast  ejendom  og  

løsøre  forvoldt  ved  Lenovos  forsømmelse,  og  

Gældende  lov:  Følgende  erstatter  "den  gældende  lovgivning  i det  land,  hvor  De  har  

anskaffet  Maskinen"  i første  sætning:  

lovgivningen  i provinsen  Ontario.  

USA  

Gældende  lov:  Følgende  erstatter  "den  gældende  lovgivning  i det  land,  hvor  De  har  

anskaffet  Maskinen"  i første  sætning:  

lovgivningen  i staten  New  York. 

ASIEN  - STILLEHAVSOMRÅDET  

AUSTRALIEN  

Garantiens  omfang:  Følgende  sætning  føjes  til dette  afsnit:  

De  i dette  afsnit  nævnte  garantier  supplerer  eventuelle  rettigheder,  De  måtte  

have  under  Trade Practices  Act  1974  eller  anden  tilsvarende  lovgivning,  og  er 

kun  begrænset  i det  omfang,  gældende  lovgivning  tillader.  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  føjes  til  i dette  afsnit:
Hvis  Lenovo  er skyldig  i misligholdelse  af en  bestemmelse  eller  garanti,  der  

kan  udledes  af ″Trade  Practices  Act  1974″ eller  anden  lignende  lovgivning,  er 

Lenovos  ansvar  begrænset  til  reparation  eller  erstatning  af varen  eller  levering  

af  en  tilsvarende  vare.  Hvor  denne  bestemmelse  eller  garanti  vedrører  retten  

til  at  sælge,  uindskrænket  nydelsesret  eller  uindskrænket  adkomst,  eller  varen  

er  af  en  art,  der  normalt  anskaffes  til  personlig  brug eller  brug i hjemmet,  

bortfalder  begrænsningerne  i dette  afsnit.  

Gældende  lov:  Følgende  erstatter" ″den  gældende  lovgivning  i det  land,  hvor  

De  har  anskaffet  Maskinen″ i første  sætning:  

lovgivningen  i staten  eller  territoriet.  

CAMBODJA  OG  LAOS  

Gældende  lov:  Følgende  erstatter  "den  gældende  lovgivning  i det  land,  hvor  

De  har  anskaffet  Maskinen"  i den  første  sætning:  

lovgivningen  i staten  New  York, USA.  

CAMBODJA,  INDONESIEN  OG  LAOS  

Voldgift:  Følgende  tilføjes  under  overskriften:  

Uenigheder,  der  måtte  opstå  på  grund  af eller  i forbindelse  med  dette  Service-
bevis,  underkastes  endelig  og  bindende  voldgift  i Singapore  i overensstem-
melse  med  de  gældende  SIAC-regler  (SIAC  Rules  - Arbitration  Rules  of  Singa-
pore  International  Arbitration  Center).  Voldgiftskendelsen  er  endelig  og 
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bindende  for  parterne  uden  mulighed  for  appel  og  skal  foreligge  skriftligt  og  

angive  domstolens  resultater  og  konklusioner.  

Der  skal  være  tre  voldgiftsmænd,  hvoraf  hver  af  sagens  parter  udpeger  én.  De  

to  voldgiftsmænd  udpeger  en  tredje,  som  skal  fungere  som  formand  for  vold-
giftsbehandlingen.  En  eventuel  ledig  formandspost  besættes  af formanden  for  

SIAC.  Øvrige  ledige  poster  besættes  af den  pågældende  udpegende  part.  

Voldgiftsbehandlingen  skal  fortsætte  derfra,  hvor  den  var  nået  til,  da  posten  

blev  ledig.  

Hvis  en  af parterne  nægter  eller  på  anden  vis  undlader  at udpege  en  vold-
giftsmand  inden  30  dage  fra  den  dato,  hvor  den  anden  part  har  udpeget  sin,  

skal  den  først  udpegede  voldgiftsmand  være  enevoldgiftsmand,  forudsat  at  

udpegelsen  af  vedkommende  er gyldig  og  korrekt.  

Al  voldgiftsbehandling  skal  foregå  på  engelsk,  og  alle  dokumenter,  der  frem-
lægges  herunder,  skal  være  på  engelsk.  Den  engelsksprogede  version  af dette  

Servicebevis  (Statement  of  Limited  Warranty)  har  forrang  for  versioner  på  alle  

andre  sprog.  

HONG  KONG  S.A.R.  OF  CHINA  OG  MACAU  S.A.R.  OF  CHINA  

Gældende  lov:  Følgende  erstatter  "den  gældende  lovgivning  i det  land,  hvor  

De  har  anskaffet  Maskinen"  i den  første  sætning:  

lovgivningen  i Hong  Kong  Special  Administrative  Region  of  China.  

INDIEN  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  punkt  1 og  2 i dette  afsnit:  

1.   erstatningsansvar  for  personskade  (herunder  død)  samt  skade  på  fast  ejen-
dom  og  løsøre  er begrænset  til  den  faktiske  skade  forvoldt  ved  Lenovos  

forsømmelser,  og  

2.   anden  form  for  faktisk  skade  som  følge  af  Lenovos  manglende  opfyldelse  i 

henhold  til  eller  på  anden  måde  forbundet  med  den  genstand,  dette  Ser-
vicebevis  gælder,  op  til  det  beløb,  De  har  betalt  for  den  enkelte  Maskine,  

der  er årsagen  til  erstatningskravet.

Voldgift:  Følgende  tilføjes  under  overskriften:  

Uenigheder,  der  måtte  opstå  på  grund  af eller  i forbindelse  med  dette  Service-
bevis,  underkastes  endelig  og  bindende  voldgift  i Bangalore  i Indien  i over-
ensstemmelse  med  den  gældende  lovgivning  i Indien.  Voldgiftskendelsen  er 

endelig  og  bindende  for  parterne  uden  mulighed  for  appel  og  skal  foreligge  

skriftligt  og  angive  domstolens  resultater  og  konklusioner.  

Der  skal  være  tre  voldgiftsmænd,  hvoraf  hver  af  sagens  parter  udpeger  én.  De  

to  voldgiftsmænd  udpeger  en  tredje,  som  skal  fungere  som  formand  for  vold-
giftsbehandlingen.  En  eventuel  ledig  formandspost  besættes  af formanden  for  
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Indiens  Bar  Council.  Øvrige  ledige  poster  besættes  af den  pågældende  udpe-
gende  part.  Voldgiftsbehandlingen  skal  fortsætte  derfra,  hvor  den  var  nået  til,  

da  posten  blev  ledig.  

Hvis  en  af  parterne  nægter  eller  på  anden  vis  undlader  at udpege  en  vold-
giftsmand  inden  30  dage  fra  den  dato,  hvor  den  anden  part  har  udpeget  sin,  

skal  den  først  udpegede  voldgiftsmand  være  enevoldgiftsmand,  forudsat  at 

udpegelsen  af  vedkommende  er  gyldig  og  korrekt.  

Al  voldgiftsbehandling  skal  foregå  på  engelsk,  og  alle  dokumenter,  der  frem-
lægges  herunder,  skal  være  på  engelsk.  Den  engelsksprogede  version  af dette  

Servicebevis  (Statement  of  Limited  Warranty)  har  forrang  for  versioner  på  alle  

andre  sprog.  

JAPAN  

Gældende  lov:  Følgende  sætning  føjes  til  dette  afsnit:
Enhver  tvivl  vedrørende  dette  Servicebevis  skal  først  forsøges  løst  mellem  

parterne  i god  tro  og  i overensstemmelse  med  princippet  om  gensidig  tillid.  

MALAYSIA  

Ansvarsbegrænsning:  Ordet  ″SPECIAL″ i punkt  3 i femte  afsnit  slettes.  

NEW  ZEALAND  

Garantiens  omfang:  Følgende  sætning  føjes  til dette  afsnit:  

De  i dette  afsnit  nævnte  garantier  supplerer  eventuelle  rettigheder,  De  måtte  

have  under  ″Consumer  Guarantees  Act  1993″ eller  anden  lovgivning,  der  ikke  

kan  fraviges.  Consumer  Guarantees  Act  1993  finder  ikke  anvendelse,  for  så  

vidt  angår  varer  leveret  af  Lenovo,  hvis  disse  varer  er  anskaffet  i forretnings-
øjemed,  som  defineret  i forannævnte  lov.  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  føjes  til  dette  afsnit:
Hvis  en  Maskine  ikke  er anskaffet  i forretningsøjemed,  som  defineret  i ″Con-
sumer  Guarantees  Act  1993″, er  begrænsningerne  i dette  afsnit  underlagt  

begrænsningerne  i ovennævnte  lov.  

DEN  KINESISKE  FOLKEREPUBLIK  

Gældende  lov:  Følgende  erstatter  ″den  gældende  lovgivning  i det  land,  hvor  

De  har  anskaffet  Maskinen″ i den  første  sætning:  

lovgivningen  i staten  New  York, USA  (undtagen  hvor  lokal  lovgivning  angi-
ver  andet).  

FILIPPINERNE  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  punkt  3 i femte  afsnit:  

SÆRLIGE  SKADER  (HERUNDER  EN  SYMBOLSK  ELLER  VÆSENTLIG  

BOD),  SKADER  PÅ  OMDØMME,  INDIREKTE  TAB ELLER  FØLGESKA-
DER  ELLER  
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Voldgift:  Følgende  tilføjes  under  overskriften:  

Uenigheder,  der  måtte  opstå  på  grund  af eller  i forbindelse  med  dette  Service-
bevis,  underkastes  endelig  og  bindende  voldgift  i Metro  Manila  i Filippinerne  

i overensstemmelse  med  den  gældende  lovgivning  i Filippinerne.  Voldgifts-
kendelsen  er endelig  og  bindende  for  parterne  uden  mulighed  for  appel  og  

skal  foreligge  skriftligt  og  angive  domstolens  resultater  og  konklusioner.  

Der  skal  være  tre  voldgiftsmænd,  hvoraf  hver  af  sagens  parter  udpeger  én.  De  

to  voldgiftsmænd  udpeger  en  tredje,  som  skal  fungere  som  formand  for  vold-
giftsbehandlingen.  En  eventuel  ledig  formandspost  besættes  af formanden  for  

Philippine  Dispute  Resolution  Center,  Inc.  Øvrige  ledige  poster  besættes  af  

den  pågældende  udpegende  part.  Voldgiftsbehandlingen  skal  fortsætte  derfra,  

hvor  den  var  nået  til,  da  posten  blev  ledig.  

Hvis  en  af parterne  nægter  eller  på  anden  vis  undlader  at udpege  en  vold-
giftsmand  inden  30  dage  fra  den  dato,  hvor  den  anden  part  har  udpeget  sin,  

skal  den  først  udpegede  voldgiftsmand  være  enevoldgiftsmand,  forudsat  at  

udpegelsen  af  vedkommende  er gyldig  og  korrekt.  

Al  voldgiftsbehandling  skal  foregå  på  engelsk,  og  alle  dokumenter,  der  frem-
lægges  herunder,  skal  være  på  engelsk.  Den  engelsksprogede  version  af dette  

Servicebevis  (Statement  of  Limited  Warranty)  har  forrang  for  versioner  på  alle  

andre  sprog.  

SINGAPORE  

Ansvarsbegrænsning:  Ordene  ″SPECIAL″ og  ″ECONOMIC″ i punkt  3 i femte  

afsnit  slettes.  

EUROPA,  MELLEMØSTEN  OG  AFRIKA  (EMEA)  

Følgende  vilkår  gælder  for  alle  EMEA-lande:
Vilkårene  i dette  Servicebevis  gælder  Maskiner,  som  De  har  købt  hos  Lenovo  

eller  en  Lenovo-forhandler.  

Sådan  får  De  service  i garantiperioden:  

Følgende  afsnit  tilføjes  i Vesteuropa  (Andorra,  Belgien,  Cypern,  Danmark,  Tjekkiet,  

Estland,  Finland,  Frankrig,  Grækenland,  Holland,  Island,  Irland,  Italien,  Letland,  

Liechtenstein,  Litauen,  Luxembourg,  Malta,  Monaco,  Norge,  Polen,  Portugal,  San  

Marino,  Slovakiet,  Slovenien,  Schweiz,  Spanien,  Storbritannien,  Sverige,  Tyskland,  

Ungarn,  Vatikanstaten,  Østrig  og  et hvilket  som  helst  land,  der  efterfølgende  optages  i 

den  Europæiske  Union  fra  optagelsesdagen).  

Garantien  på  Maskiner,  der  er  anskaffet  i Vesteuropa,  er  gyldig  i alle  lande  i 

Vesteuropa,  forudsat  at  Maskinerne  er lanceret  og  kan  købes  i disse  lande.  
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Hvis  De  køber  en  Maskine  i et  af de  vesteuropæiske  lande,  der  er  nævnt  

ovenfor,  kan  De  få  service  i garantiperioden  til  Maskinen  i et  hvilket  som  helst  

af  disse  lande  fra  en  Serviceleverandør,  forudsat  at Lenovo  har  lanceret  Maski-
nen  i det  land,  hvor  De  ønsker  at få  service.  

Hvis  De  har  købt  en  pc  i Albanien,  Armenien,  Bulgarien,  Hviderusland,  

Bosnien/Hercegovina,  Kroatien,  Tjekkiet,  Georgien,  Ungarn,  Kasakhstan,  Kir-
gisistan,  Forbundsrepublikken  Jugoslavien,  Den  Tidligere  Jugoslaviske  Repu-
blik  Makedonien,  Moldova,  Polen,  Rumænien,  Rusland,  Slovakiet  eller  

Ukraine,  kan  De  få  service  i garantiperioden  til  Maskinen  i et  hvilket  som  

helst  af  disse  lande  fra  en  Serviceleverandør,  forudsat  at  Lenovo  har  annonce-
ret  Maskinen  og  gjort  den  tilgængelig  i det  land,  hvor  De  ønsker  at få service.  

Hvis  De  køber  en  Maskine  i Mellemøsten  eller  Afrika,  kan  De  få service  i 

garantiperioden  til  Maskinen  hos  en  Serviceleverandør  i det  land,  hvor  De  har  

købt  Maskinen,  forudsat  at  Lenovo  har  annonceret  Maskinen  og  gjort  den  til-
gængelig  i det  pågældende  land.  I Afrika  ydes  service  i garantiperioden  inden  

for  en  radius  af 50  km  fra  en  Serviceleverandør.  De  skal  selv  dække  omkost-
ninger  til  transport  af  Maskiner,  der  er  placeret  mere  end  50  km  fra  en  Servi-
celeverandør.  

Gældende  lov:  

Følgende  erstatter  "den  gældende  lovgivning  det  land,  hvor  De  har  anskaffet  

Maskinen":  

1)  ″lovgivningen  i Østrig,″ når  Maskinen  er  anskaffet  i Albanien,  Armenien,  

Aserbajdsjan,  Hviderusland,  Bosnien/Hercegovina,  Bulgarien,  Kroatien,  

Georgien,  Ungarn,  Kasakhstan,  Kirgisistan,  Den  Tidligere  Jugoslaviske  

Republik  Makedonien,  Moldova,  Polen,  Rumænien,  Rusland,  Slovakiet,  

Slovenien,  Tadsjikistan,  Turkmenistan,  Ukraine,  Usbekistan  og  Forbundsre-
publikken  Jugoslavien,  2) ″lovgivningen  i Frankrig,″ når  Maskinen  er 

anskaffet  i Algeriet,  Benin,  Burkina  Faso,  Cameroun,  Kap  Verde,  Den  Cen-
tralafrikanske  Republik,  Tchad,  Comorerne,  Congo,  Djibouti,  Den  Demo-
kratiske  Republik  Congo,  Ækvatorialguinea,  Fransk  Guiana,  Fransk  Polyne-
sien,  Gabon,  Gambia,  Guinea,  Guinea-Bissau,  Elfenbenskysten,  Libanon,  

Madagaskar,  Mali,  Mauretanien,  Mauritius,  Mayotte,  Marokko,  Ny  Caledo-
nien,  Niger,  Reunion,  Senegal,  Seychellerne,  Togo,  Tunesien,  Vanuatu  og  

Wallis  og  Futuna  3) ″lovgivningen  i Finland,″  når  Maskinen  er anskaffet  i 

Estland,  Letland  og  Litauen,  4)  ″lovgivningen  i England,″ når  Maskinen  er 

anskaffet  i Angola,  Bahrain,  Botswana,  Burundi,  Egypten,  Eritrea,  Etiopien,  

Ghana,  Jordan,  Kenya,  Kuwait,  Liberia,  Malawi,  Malta,  Mozambique,  Nige-
ria,  Oman,  Pakistan,  Qatar,  Rwanda,  Sao  Tome,  Saudi-Arabien,  Sierra  

Leone,  Somalia,  Tanzania,  Uganda,  Forenede  Arabiske  Emirater,  Storbritan-
nien,  Vestbredden/Gaza,  Yemen,  Zambia  og  Zimbabwe  og  5)  ″lovgivningen  i 

Sydafrika,″ når  Maskinen  er  anskaffet  i Sydafrika,  Namibia,  Lesotho  og  

Swaziland.  
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Lovgivning:  Følgende  undtagelser  føjes  til  dette  afsnit:  

1) I Østrig  afgøres  enhver  tvist,  der  måtte  opstå  som  følge  af  eller  i forbin-
delse  med  dette  Servicebevis,  herunder  uenigheder  om  Servicebevisets  gyldig-
hed,  ved  den  kompetente  domstol  i Wien  i Østrig  (Inner-City),  2)  i Angola,  

Bahrain,  Botswana,  Burundi,  Egypten,  Eritrea,  Etiopien,  Forenede  Arabiske  

Emirater,  Ghana,  Jordan,  Kenya,  Kuwait,  Liberia,  Malawi,  Malta,  Mozam-
bique,  Nigeria,  Oman,  Pakistan,  Qatar,  Rwanda,  Sao  Tome,  Saudi-Arabien,  

Sierra  Leone,  Somalia,  Tanzania,  Uganda,  Vestbredden/Gaza,  Yemen,  Zam-
bia  og  Zimbabwe  underkastes  enhver  tvist,  der  måtte  opstå  som  følge  af  

dette  Servicebevis  eller  i forbindelse  med  dets  udførelse,  herunder  hurtig  rets-
forfølgning,  de  engelske  domstoles  enekompetence,  3) i Belgien  og  Luxem-
bourg  afgøres  enhver  tvist,  der  måtte  opstå  som  følge  af dette  Servicebevis  

eller  i forbindelse  med  dets  fortolkning  eller  udførelse,  udelukkende  af lovgiv-
ningen  og  domstolene  i hovedstaden  i det  land,  hvor  Deres  firmaadresse  

og/eller  hovedkontor  er  registreret,  4) i Frankrig,  Algeriet,  Benin,  Burkina  

Faso,  Cameroun,  Cape  Verde,  Centralafrikanske  Republik,  Tchad,  Como-
rerne,  Congo,  Djibouti,  Den  Demokratiske  Republik  Congo,  Ækvatorialgui-
nea,  Fransk  Guyana,  Fransk  Polynesien,  Gabon,  Gambia,  Guinea,  Guinea-
Bissau,  Elfenbenskysten,  Libanon,  Madagaskar,  Mali,  Mauritanien,  

Mauritius,  Mayotte,  Marokko,  Ny  Caledonien,  Niger,  Reunion,  Senegal,  

Seychellerne,  Togo,  Tunesien,  Vanuatu  og  Wallis  & Futuna  afgøres  alle  tvi-
ster,  der  opstår  pga.  dette  Servicebevis  eller  i forbindelse  med  dets  overtræ-
delse  eller  udførelse,  udelukkende  ved  handelsdomstolen  i Paris,  5)  i Rusland  

afgøres  alle  tvister,  der  opstår  pga.  eller  i forbindelse  med  fortolkning,  over-
trædelse,  ophævelse  eller  annullering  af  dette  Servicebevis,  ved  voldgiftsretten  

i Moskva,  6) i Sydafrika,  Namibia,  Lesotho  og  Swaziland  er parterne  enige  

om  at  enhver  tvist,  der  måtte  opstå  som  følge  af dette  Servicebevis  afgøres  

ved  højesteret  i Johannesburg,  7)  i Tyrkiet  afgøres  alle  tvister,  der  måtte  opstå  

som  følge  af dette  Servicebevis  ved  Istanbul  Central  (Sultanahmet)  Courts  og  

Execution  Directorates  i Istanbul,  Tyrkiet,  8) i følgende  lande  skal  alle  retmæs-
sige  krav,  som  måtte  opstå  som  følge  af dette  Servicebevis,  blive  fremstillet  og  

afgjort  ved  den  relevante  domstol  i a)  Athen  i Grækenland, b)  Tel Aviv-Jaffa  i 

Israel, c)  Milano  i Italien, d)  Lissabon  i Portugal  og  e)  Madrid  i Spanien  og  9)  

i Storbritannien  er  parterne  enige  om  at enhver  tvist,  der  måtte  opstå  som  

følge  af  dette  Servicebevis  afgøres  ved  domstolene  i England.  

Voldgift:  Følgende  tilføjes  under  overskriften:  

I Albanien,  Armenien,  Aserbajdsjan,  Hviderusland,  Bosnien/Hercegovina,  

Bulgarien,  Kroatien,  Georgien,  Ungarn,  Kasakhstan,  Kirgisistan,  Den  Tidli-
gere  Jugoslaviske  Republik  Makedonien,  Moldova,  Polen,  Rumænien,  Rus-
land,  Slovakiet,  Slovenien,  Tadsjikistan,  Turkmenistan,  Ukraine,  Usbekistan  

og  Forbundsrepublikken  Jugoslavien  skal  alle  uenigheder,  der  måtte  opstå  

som  følge  af dette  Servicebevis  eller  på  grund  af  dets  overtrædelse,  ophævelse  

eller  ugyldighed,  afgøres  endeligt  i henhold  til  Rules  of  Arbitration  and  Conci-
liation  of  the  International  Arbitral  Center  of the  Federal  Economic  Chamber  i 

Wien  (Wien-reglerne)  af tre  voldgiftsmænd,  der  er  udpeget  i overensstem-
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melse  med  disse  regler.  Voldgiften  afholdes  i Wien  i Østrig,  og  voldgiftsbe-
handlingen  skal  foregå  på  engelsk.  Voldgiftsmændenes  kendelse  vil  være  

endelige  og  bindende  for  begge  parter.  Parterne  fraskriver  sig  derfor  i henhold  

til  paragraf  598  (2)  i Austrian  Code  of  Civil  Procedure  udtrykkeligt  anvendel-
sen  af  paragraf  595  (1)  figur  7 i Austrian  Code  of  Civil  Procedure.  Lenovo  kan  

dog  anlægge  sag  ved  en  kompetent  ret  i det  land,  hvor  Maskinen  er  installe-
ret.  

I Estland,  Letland  og  Litauen  afgøres  enhver  tvist,  der  måtte  opstå  som  følge  

af  dette  Servicebevis,  endeligt  ved  en  voldgift,  som  afholdes  i Helsinki  i Fin-
land  i overensstemmelse  med  de  gældende  regler  for  voldgift  i Finland.  Hver  

af  parterne  udpeger  en  voldgiftsmand.  Voldgiftsmændene  udpeger  derefter  

sammen  en  formand.  Hvis  voldgiftsmændene  ikke  kan  blive  enige  om  en  for-
mand,  udpeger  Central  Chamber  of Commerce  i Helsinki  en  formand.  

EU  (Den  Europæiske  Union)  

Følgende  vilkår  gælder  alle  EU-lande:  

Garantien  på  Maskiner,  der  er anskaffet  i et  EU-land,  er  gyldig  i alle  lande  i 

EU,  forudsat  at  Maskinerne  er lanceret  og  kan  købes  i disse  lande.  

Sådan  får  De  service  i garantiperioden:  Følgende  føjes  til  dette  afsnit:  

Se  oversigten  over  telefonnumre  i Del  3 - Garantioplysninger,  hvis  De  ønsker  

service  i garantiperioden  fra  IBM-service  i EU-landene.  

De  kan  kontakte  IBM-service  på  følgende  adresse:  

IBM  Warranty  &  Service  Quality  Dept.  

PO  Box  30  

Spango  Valley  

Greenock  

Scotland  PA16 0AH  

 FORBRUGERE  

Forbrugere  har  juridiske  rettigheder  i henhold  til  gældende  national  lovgiv-
ning  for  salg  af  forbrugsvarer.  Sådanne  rettigheder  påvirkes  ikke  af  de  garan-
tier,  der  gives  i dette  Servicebevis.  

DANMARK,  FINLAND,  GRÆKENLAND,  HOLLAND,  ITALIEN,  NORGE,  

PORTUGAL,  SCHWEIZ,  SPANIEN,  SVERIGE  OG  ØSTRIG  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  alle  vilkårene  i dette  afsnit:  

Medmindre  gældende  lov  kræver  andet,  gælder  følgende:  

1.   Lenovos  erstatningsansvar  for  krav  og  tab,  der  måtte  opstå  som  følge  af,  at 

Lenovo  ikke  har  opfyldt  sine  forpligtelser  i henhold  til  eller  i forbindelse  

med  dette  Servicebevis,  eller  pga.  andre  årsager  i forbindelse  med  Service-
beviset,  er  begrænset  til  en  erstatning  udelukkende  for  de  krav  og  tab,  der  

kan  påvises  at  være  opstået  som  umiddelbar  og  direkte  følge  af Lenovos  

manglende  opfyldelse  af sådanne  forpligtelser  (hvis  det  skyldes  fejl  fra  
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Lenovos  side)  eller  som  umiddelbar  og  direkte  følge  af  sådanne  andre  

årsager.  Erstatningen  kan  ikke  overstige  det  beløb,  De  har  betalt  for  Maski-
nen.  

Ovennævnte  begrænsning  gælder  ikke  erstatning  for  personskade  (herun-
der  død)  samt  skade  på  fast  ejendom  og  løsøre,  som  er  ansvarspådragende  

for  Lenovo.  

2.   Hverken  Lenovo  eller  Lenovos  underleverandører,  forhandlere  eller  Ser-
viceleverandører  er  ansvarlige  for  følgende:  1) tab  af  eller  skade  på  data,  

2)  indirekte  tab  eller  følgeskader  eller  3) tabt  fortjeneste,  selv  om  tabet  

er  en  direkte  følge  af  den  begivenhed,  der  har  forårsaget  skaderne,  eller  

4)  tabt  fortjeneste,  indtjening,  goodwill  eller  forventede  besparelser,  selv  

om  de  er  blevet  gjort  bekendt  med  muligheden  for  sådanne  tab.  

FRANKRIG  OG  BELGIEN  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  alle  vilkårene  i dette  afsnit:  

Medmindre  gældende  lov  kræver  andet,  gælder  følgende:  

1.   Lenovos  erstatningsansvar  for  krav  og  tab,  der  måtte  opstå  som  følge  af,  at 

Lenovo  ikke  har  opfyldt  sine  forpligtelser  i henhold  til  eller  i forbindelse  

med  dette  Servicebevis,  er  begrænset  til  en  erstatning  udelukkende  for  de  

krav  og  tab,  der  kan  påvises  at  være  opstået  som  umiddelbar  og  direkte  

følge  af  Lenovos  manglende  opfyldelse  af sådanne  forpligtelser  (hvis  det  

skyldes  fejl  fra  Lenovos  side).  Erstatningen  kan  ikke  overstige  det  beløb,  

De  har  betalt  for  den  Maskine,  der  har  forårsaget  skaderne.  

Ovennævnte  begrænsning  gælder  ikke  erstatning  for  personskade  (herun-
der  død)  samt  skade  på  fast  ejendom  og  løsøre,  som  er  ansvarspådragende  

for  Lenovo.  

2.   Hverken  Lenovo  eller  Lenovos  underleverandører,  forhandlere  eller  Ser-
viceleverandører  er  ansvarlige  for  følgende:  1) tab  af  eller  skade  på  data,  

2)  indirekte  tab  eller  følgeskader  eller  3) tabt  fortjeneste,  selv  om  tabet  

er  en  direkte  følge  af  den  begivenhed,  der  har  forårsaget  skaderne,  eller  

4)  tabt  fortjeneste,  indtjening,  goodwill  eller  forventede  besparelser,  selv  

om  de  er  blevet  gjort  bekendt  med  muligheden  for  sådanne  tab.

FØLGENDE  VILKÅR  GÆLDER  DET  ANGIVNE  LAND:  

ØSTRIG  

Bestemmelserne  i dette  Servicebevis  erstatter  alle  ufravigelige  lovbestem-
melser.  

Garantiens  omfang:  Følgende  erstatter  første  sætning  i første  afsnit  under  denne  

overskrift:  

Garantien  for  en  Lenovo-Maskine  dækker  Maskinens  funktionalitet  ved  nor-
mal  brug,  og  at  Maskinen  er  i overensstemmelse  med  Specifikationerne.  

Følgende  føjes  til  dette  afsnit:  

Forældelsesfristen  for  en  forbrugers  krav  i forbindelse  med  brud på  garantien  
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er  mindst  den  lovbestemte  periode.  Hvis  Serviceleverandøren  ikke  er  i stand  

til  at  reparere  en  Lenovo-Maskine,  kan  De  som  alternativ  anmode  om  at få  en  

delvis  tilbagebetaling,  i det  omfang  det  er berettiget  på  grund  af  den  ikke-
reparerede  Maskines  værdiforringelse,  eller  om  annullering  af den  pågæl-
dende  aftale  vedrørende  en  sådan  Maskine,  og  få det  beløb,  De  har  betalt,  

refunderet.  

Anden  sætning  gælder  ikke.  

Lenovos  handlinger  i forbindelse  med  problemløsning:  Følgende  føjes  til dette  

afsnit:  

I garantiperioden  godtgør  Lenovo  Deres  omkostninger  til  transport  af den  

defekte  Maskine  til  IBM-service.  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  sætning  føjes  til dette  afsnit:  

De  begrænsninger  og  fraskrivelser,  der  er  anført  i dette  Servicebevis,  gælder  

ikke  skader  forvoldt  af Lenovo  som  følge  af  svig  eller  grov  uagtsomhed  og  

ved  udtrykkelige  garantier.  

Følgende  sætning  føjes  til  i slutningen  af  punkt  2:
I  forbindelse  med  almindelig  uagtsomhed  er Lenovos  erstatningsansvar  i 

medfør  af dette  punkt  begrænset  til  brud på  væsentlige  kontraktvilkår.  

EGYPTEN  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  punkt  2 i dette  afsnit:  

andet  direkte  tab  op  til  det  beløb,  De  har  betalt  for  den  Maskine,  der  udløser  

kravet.  

Vilkårene  gælder  underleverandører,  forhandlere  og  Serviceleverandører  (uændret).  

FRANKRIG  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  anden  sætning  i det  første  afsnit  under  

denne  overskrift:  

I sådanne  tilfælde  er  Lenovos  erstatningsansvar  uanset  ansvarsgrundlag  

begrænset  til:  (punkt  1 og  2 uændret).  

TYSKLAND  

Garantiens  omfang:  Følgende  erstatter  første  sætning  i første  afsnit  under  denne  

overskrift:  

Garantien  for  en  Lenovo-Maskine  dækker  Maskinens  funktionalitet  ved  nor-
mal  brug,  og  at  Maskinen  er  i overensstemmelse  med  Specifikationerne.  

Følgende  føjes  til  dette  afsnit:  

Maskinens  garantiperiode  er  minimum  12  måneder.  Hvis  Serviceleverandøren  

ikke  er i stand  til  at  reparere  en Lenovo-Maskine,  kan  De  som  alternativ  

anmode  om  at  få en  delvis  tilbagebetaling,  i det  omfang  det  er  berettiget  på  
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grund  af  den  ikke-reparerede  Maskines  værdiforringelse,  eller  om  annullering  

af den  pågældende  aftale  vedrørende  en  sådan  Maskine,  og  få  det  beløb,  De  

har  betalt,  refunderet.  

Anden  sætning  gælder  ikke.  

Lenovos  handlinger  i forbindelse  med  problemløsning:  Følgende  føjes  til dette  

afsnit:  

I garantiperioden  dækker  Lenovo  omkostninger  til  transport  af  den  defekte  

Maskine  til  Lenovo  eller  IBM-service.  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  sætning  føjes  til dette  afsnit:  

De  begrænsninger  og  fraskrivelser,  der  er anført  i dette  Servicebevis,  gælder  

ikke  skader  forvoldt  af  Lenovo  som  følge  af  svig  eller  grov  uagtsomhed  og  

ved  udtrykkelige  garantier.  

Følgende  sætning  føjes  til  i slutningen  af  punkt  2:
I  forbindelse  med  almindelig  uagtsomhed  er  Lenovos  erstatningsansvar  i 

medfør  af dette  punkt  begrænset  til  brud på  væsentlige  kontraktvilkår.  

UNGARN  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  føjes  til slutningen  af dette  afsnit:  

De  heri  nævnte  begrænsninger  og  fraskrivelser  gælder  ikke  ansvar  for  et  afta-
lebrud,  der  forårsager  skade  på  en  persons  liv,  fysiske  velbefindende  eller  hel-
bred,  og  som  skyldes  en  bevidst  eller  kriminel  handling  eller  grov  uagtsom-
hed.  

Parterne  accepterer  ansvarsbegrænsningerne  som  gyldige  bestemmelser  og  er 

indforstået  med,  at  paragraf  314.(2)  i den  ungarske  Civil  Code  gælder  for  

købsprisen,  samt  at  andre  fordele  i kraft  af  nærværende  Servicebevis  afvejer  

denne  ansvarsbegrænsning.  

IRLAND  

Garantiens  omfang:  Følgende  føjes  til dette  afsnit:  

Med  mindre  andet  er  udtrykkeligt  angivet  i nærværende  vilkår,  undtages  her-
med  alle  lovmæssige  krav,  herunder  underforståede  garantier,  samt  alle  garan-
tier  i medfør  af  ″Sale  of  Goods  Act  1893″ eller  ″Sale  of  Goods  and  Supply  of  

Services  Act  1980″ dog  uden  præjudice  for  det  generelle  indhold  af det  foregå-
ende.  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  alle  vilkårene  i dette  afsnit:  

I dette  afsnit  betyder  “Misligholdelse”  enhver  handling,  udtalelse,  undladelse  

eller  forsømmelighed  fra  Lenovos  side  i forbindelse  med  eller  vedrørende  

genstanden  for  dette  Servicebevis,  med  hensyn  til  hvilken  Lenovo,  både  i og  

uden  for  kontrakt,  er  juridisk  ansvarlig  over  for  Dem.  Et  antal  Misligholdelser,  
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som  samlet  medfører  eller  bidrager  til  stort  set  samme  tab  eller  skade,  skal  

betragtes  som  én  Misligholdelse,  der  har  fundet  sted  på  datoen  for  den  sidste  

Misligholdelse.  

Der  kan  opstå  situationer,  hvor  De  på  grund  af  en  Misligholdelse  er  berettiget  

til  at  få tilkendt  erstatning  fra  Lenovo.  

I dette  afsnit  angives  Lenovos  ansvar  og  Deres  rettigheder.  

1.   Lenovo  har  det  fulde  ansvar  for  død  eller  personskade  forårsaget  af  for-
sømmelighed  fra  Lenovos  side.  

2.   Med  forbehold  for  afsnittet  Forhold,  som  Lenovo  er uden  ansvar  for  

nedenfor,  har  Lenovo  det  fulde  ansvar  for  fysisk  skade  på  fast  ejendom  

som  følge  af  Lenovos  forsømmelighed.  

3.   Bortset  fra  som  angivet  i punkt  1 og  2 ovenfor  kan  Lenovos  samlede  

ansvar  for  faktiske  skader  i forbindelse  med  en  hvilken  som  helst  Mislig-
holdelse  under  ingen  omstændigheder  overstige  125  % af  det  beløb,  De  

har  betalt  for  den  Maskine,  som  Misligholdelsen  vedrører  direkte.

Forhold,  som  Lenovo  er  uden  ansvar  for  

Med  undtagelse  af  eventuelle  forpligtelser  anført  i punkt  1 ovenfor  er  Lenovo  

og  Lenovos  underleverandører,  forhandlere  og  Serviceleverandører  under  

ingen  omstændigheder  ansvarlige  for  følgende,  selv  om  de  er  blevet  gjort  

bekendt  med  muligheden  for  sådanne  tab:  

1.   tab  af eller  skade  på  data  

2.   driftstab  og  andre  indirekte  tab  eller  følgeskader,  eller  

3.   driftstab,  tabt  fortjeneste,  indtjening  eller  goodwill  eller  tabte  forventede  

besparelser.

SLOVAKIET  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  føjes  til  i slutningen  af  sidste  sætning:  

Begrænsningerne  gælder  i det  omfang,  de  er  tilladte  i henhold  til  paragraf  

373-386  i den  slovakiske  Commercial  Code.  

SYDAFRIKA,  NAMIBIA,  BOTSWANA,  LESOTHO  OG  SWAZILAND  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  føjes  til  dette  afsnit:  

Lenovos  samlede  ansvar  for  faktisk  skade  som  følge  af  Lenovos  manglende  

opfyldelse  i henhold  til  den  genstand,  dette  Servicebevis  gælder,  er begrænset  

til  det  beløb,  De  har  betalt  for  den  enkelte  Maskine,  der  udløser  kravet  over  

for  Lenovo.  

STORBRITANNIEN  

Ansvarsbegrænsning:  Følgende  erstatter  alle  vilkårene  i dette  afsnit:  

I dette  afsnit  betyder  “Misligholdelse”  enhver  handling,  udtalelse,  undladelse  

eller  forsømmelighed  fra  Lenovos  side  i forbindelse  med  eller  vedrørende  

genstanden  for  dette  Servicebevis,  med  hensyn  til  hvilken  Lenovo,  både  i og  
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uden  for  kontrakt,  er  juridisk  ansvarlig  over  for  Dem.  Et  antal  Misligholdelser,  

som  samlet  medfører  eller  bidrager  til  stort  set  samme  tab  eller  skade,  betrag-
tes  som  én  Misligholdelse.  

Der  kan  opstå  situationer,  hvor  De  på  grund  af en  Misligholdelse  er berettiget  

til  at  få  tilkendt  erstatning  fra  Lenovo.  

I dette  afsnit  angives  Lenovos  ansvar  og  Deres  rettigheder.  

1.   Lenovo  har  det  fulde  ansvar  for:  

a.   død  eller  personskade  forårsaget  af  forsømmelighed  fra  Lenovos  side  

og  

b.   eventuel  misligholdelse  fra  Lenovos  side  af  de  forpligtelser,  der  påhvi-
ler  Lenovo  ifølge  paragraf  12  i Sale  of Goods  Act  1979  eller  paragraf  2 i 

Supply  of  Goods  and  Services  Act  1982,  eller  eventuelle  lovbestemte  

ændringer  eller  videreførelse  af  nogen  af disse  paragraffer.
2.   Lenovo  har  det  fulde  ansvar,  med  forbehold  for  afsnittet  Forhold,  som  

Lenovo  er  uden  ansvar  for  nedenfor,  for  fysisk  skade  på  fast  ejendom  som  

følge  af  Lenovos  forsømmelighed.  

3.   Lenovos  samlede  ansvar  for  faktiske  skader  i forbindelse  med  enhver  Mis-
ligholdelse  kan  under  ingen  omstændigheder,  bortset  fra  som  angivet  i 

punkt  1 og  2 ovenfor,  overstige  125  %  af  den  samlede  købspris,  der  er  

betalt,  eller  betalingen  for  den  Maskine,  som  Misligholdelsen  vedrører  

direkte.

Disse  begrænsninger  gælder  også  Lenovos  underleverandører,  forhandlere  og  

Serviceleverandører  og  angiver  således  det  samlede  ansvar  for  Lenovo  og  

Lenovos  underleverandører,  forhandlere  og  Serviceleverandører.  

Forhold,  som  Lenovo  er  uden  ansvar  for  

Med  undtagelse  af eventuelle  forpligtelser  anført  i punkt  1 ovenfor  er Lenovo  

og  Lenovos  underleverandører,  forhandlere  og  Serviceleverandører  under  

ingen  omstændigheder  ansvarlige  for  følgende,  selv  om  de  er blevet  gjort  

bekendt  med  muligheden  for  sådanne  tab:  

1.   tab  af  eller  skade  på  data  

2.   driftstab  og  andre  indirekte  tab  eller  følgeskader,  eller  

3.   driftstab,  tabt  fortjeneste,  indtjening  eller  goodwill  eller  tabte  forventede  

besparelser.

Del 3 - Garantioplysninger 

I denne  Del  3 findes  oplysninger  om  den  garanti,  der  gælder  for  Maskinen,  

om  garantiperioden  og  om  den  type  service  i garantiperioden,  som  Lenovo  

leverer.  
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Garantiperiode  

Garantiperiodens  varighed  kan  være  forskellig  fra  land  til  land.  Den  fremgår  

af  Tillæg  A i Guide  til  service  og  fejlfinding,  der  leveres  sammen  med  compu-
teren.  

Servicetyper  i garantiperioden  

Serviceleverandøren  leverer,  hvis  det  er nødvendigt,  reparations-  eller  udskift-
ningsservice  afhængig  af  den  type  service  i garantiperioden,  der  er  anført  for  

Maskinen  i Tillæg  A  i Guide  til  service  og  fejlfinding,  der  leveres  sammen  

med  computeren,  og  som  beskrevet  nedenfor.  Tidspunktet  for  service  afhæn-
ger  af,  hvornår  service  tilkaldes,  og  af om  der  er  de  nødvendige  dele  til  rådig-
hed.  Reaktionstiderne  for  service  er  målsætninger,  Lenovo  vil  bestræbe  sig  på  

at  overholde.  De  angivne  reaktionstider  for  service  er  ikke  gældende  i alle  

lande.  Yderligere  betaling  kan  være  påkrævet  uden  for  Serviceleverandørens  

normale  serviceområde.  Kontakt  Serviceleverandøren  eller  forhandleren  i det  

land,  hvor  Maskinen  er anskaffet.  

1.   CRU-service  

Lenovo  sender  CRU-dele  til  Dem,  og  De  foretager  derefter  selv  udskift-
ning.  Niveau-1  CRU-dele  er  nemme  at installere,  mens  Niveau  2 CRU-dele  

kræver  visse  tekniske  færdigheder  og  værktøjer.  Oplysninger  om  CRU-dele  

og  udskiftningsvejledning  leveres  sammen  med  Deres  Maskine  og  er  altid  

mulige  at  få  fra  Lenovo  på  Deres  anmodning.  De  kan  bede  en  Serviceleve-
randør  om  at  installere  CRU-dele  uden  ekstra  betaling  i henhold  til  den  

type  service  i garantiperioden,  der  gælder  for  Deres  Maskine.  I det  mate-
riale,  der  leveres  sammen  med  en  CRU-reservedel,  angiver  Lenovo,  om  en  

defekt  CRU-del  skal  returneres  til  Lenovo.  Når  Lenovo  kræver,  at delen  

returneres,  så  1)  sendes  forsendelsesoplysninger  og  -materiale  sammen  

med  CRU-reservedelen,  og  2)  De  vil  blive  faktureret  for  CRU-reservedelen,  

hvis  Lenovo  ikke  har  modtaget  den  defekte  CRU-del,  senest  30  dage  efter  

De  har  modtaget  CRU-reservedelen.  

2.   On-site-service  

Serviceleverandøren  reparerer  eller  udskifter  den  defekte  Maskine  hos  

Dem  og  kontrollerer,  at  den  fungerer.  De  skal  stille  et velegnet  arbejdsom-
råde  til  rådighed,  så  det  er  muligt  at skille  Lenovo-Maskinen  ad  og  samle  

den  igen.  Arbejdsområdet  skal  være  rent  med  god  belysning  og  være  vel-
egnet  til  formålet.  For  visse  Maskiner  kan  det  ved  bestemte  reparationer  

være  nødvendigt  at  sende  Maskinen  til et  angivet  servicecenter.  

3.   Kurérservice  eller  indleveringsservice  * 

De  afmonterer  den  defekte  Maskine,  som  Serviceleverandøren  så  sørger  

for  at  afhente.  De  får  leveret  emballage  til  brug ved  returnering  af Maski-
nen  til  et  angivet  servicecenter.  En  kurér  henter  Maskinen  og  afleverer  den  

på  det  relevante  servicecenter.  Efter  reparation  eller  udskiftning  sørger  

servicecentret  for  at  levere  Maskinen  tilbage  til  Dem.  Installation  og  funkti-
onskontrol  er  Deres  ansvar.  
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4.   Carry-in-service  eller  indsendelsesservice  

De  leverer  eller  sender  (transport  forudbetalt,  medmindre  andet  er  angi-
vet)  den  defekte  Maskine  forsvarligt  emballeret  til  en  angivet  adresse.  Når  

Maskinen  er repareret  eller  udskiftet,  kan  De  hente  den.  Hvis  De  har  valgt  

indsendelsesservice,  returneres  Maskinen  til  Dem  for  Lenovos  regning,  

medmindre  Serviceleverandøren  angiver  andet.  Den  efterfølgende  installa-
tion  og  funktionskontrol  er  Deres  ansvar.  

5.   CRU-service  og  on-site-service  

Denne  type  service  i garantiperioden  er  en  kombination  af  type  1 og  type  

2 (se  ovenfor).  

6.   CRU-service  og  kurérservice  eller  indleveringsservice  

Denne  type  service  i garantiperioden  er  en  kombination  af  type  1 og  type  

3 (se  ovenfor).  

7.   CRU-service  og  carry-in-  eller  indsendelsesservice  

Denne  type  service  i garantiperioden  er  en  kombination  af  type  1 og  type  

4 (se  ovenfor).

Når  der  er  angivet  service  af  type  5, 6 eller  7 i garantiperioden,  er det  op  til  

Serviceleverandøren  at finde  ud  af,  hvilken  type  service  i garantiperioden  

der  er  relevant  i forbindelse  med  en  reparation.  

* Denne  type  service  kaldes  Lenovo  EasyServ  eller  EasyServ  i visse  lande.  

Kontakt  Serviceleverandøren  for  at få service  i garantiperioden.  Ring  1-800-
IBM-SERV  (426-7378)  for  at  få service  i garantiperioden  i Canada  eller  USA.  Se  

telefonnumrene  nedenfor  for  øvrige  lande.  
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Oversigt  over  telefonnumre  i hele  verden  

Telefonnumre  kan  ændres  uden  forudgående  varsel.  Du  kan  finde  de  nyeste  

telefonnumre  ved  at  besøg  http://www.lenovo.com/support/phone.  

 Land  eller  område  Telefonnummer  

Afrika  Afrika:  +44(0)1475  555  055  

Sydafrika:  +27-11-3028888  og  0800110756  

Centralafrika:  Kontakt  den  nærmeste  Business  Partner.  

Argentina  0800-288-5366  (spansk)  

Australien  1300-880-917  (engelsk)  

Belgien  02-210-9820  (hollandsk)  

02-210-9800  (fransk)  

 service  og support  i garantiperioden:  02-225-3611  

Bolivia  0800-0189  (spansk)  

Brasilien  Sao  Paulo-regionen:  (11) 3889-8986  

Gratis  opkald  uden  for Sao  Paulo-regionen:  0800-7014-815  

(brasiliansk)  

Brunei  801-1041  

Canada  1-800-565-3344  (engelsk,  fransk)  

I Toronto  kun:  416-383-3344  

Chile  1-230-020-1103  (spansk)  

Columbia  01-800-952-0466  (spansk)  

Costa  Rica  0-800-011-1029  (spansk)  

Cypern  +357-22-841100  

Danmark  4520-8200  

service  og support  i garantiperioden:  7010-5150  (dansk)  

Dominikanske  republik  Gratisnummer  ved  opkald  fra Den  Dominikanske  Republik:  

1-866-434-2080  (spansk)  

Ecuador  1-800-426911  (spansk)  

El Salvador  800-6264  (spansk)  

Estland  +386-61-1796-699  

Filippinerne  1800-1601-0033  

Finland  09-459-6960  

service  og support  i garantiperioden:  +358-800-1-4260  (finsk)  

Frankrig  0238-557-450  

service  og support  i garantiperioden:  

software  0810-631-020  

hardware  0810-631-213  (fransk)  

Grækenland  +30-210-680-1700  
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Land  eller  område  Telefonnummer  

Guatemala  1-800-624-0051  (spansk)  

Holland  +31-20-514-5770  (hollandsk)  

Honduras  Tegucigalpa  og San  Pedro  Sula:  232-4222  

San  Pedro  Sula:  552-2234  

       (spansk)  

Indien  1800-425-6666  

Gratis  opkald:  +91-80-2678-8970  

(engelsk)  

Indonesien  001-803-606-282  

Irland  01-815-9202  

service  og support  i garantiperioden:  01-881-1444  (engelsk)  

Israel  Givat  Shmuel  Service  Center:  +972-3-531-3900  

Haifa  Service  Center:  +972-4-849-4608  

Italien  02-7031-6101  

service  og support  i garantiperioden:  +39-800-820094  (italiensk)  

Japan  0570-064-400  

Kina  (Hong  Kong  S.A.R.)  852-2516-3919  

(kantonesisk,  engelsk  mandarin)  

Kina  (Macau  S.A.R.)  0800-689  

(kantonesisk,  engelsk  mandarin)  

Korea  1588-6782  (koreansk)  

Kroatien  0800-0426  

Letland  +386-61-1796-699  

Litauen  +386-61-1796-699  

Luxembourg  +352-298-977-5063  (fransk)  

Malaysia  1800-88-1889  

Malta  +356-23-4175  

Mellemøsten  +44(0)1475-555-055  

Mexico  01-800-123-1632  (spansk)  

New  Zealand  0800-777-217  (engelsk)  

Nicaragua  001-800-220-1830  (spansk)  

Norge  6681-1100  

service  og support  i garantiperioden:  8152-1550  (Norsk)  

Panama  206-6047  (spansk)  

Peru  0-800-00-966  (spansk)  

Polen  +48-22-878-6999  
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Land  eller  område  Telefonnummer  

Portugal  +351-21-892-7147  (portugisisk)  

Rumænien  +4-021-224-4015  

Rusland  +7-495-940-2000  (russisk)  

Schweiz  058-333-0900  

service  og support  i garantiperioden:  0800-55-54-54  

(tysk,  fransk,  italiensk)  

Singapore  800-6011-343  

Slovakiet  +421-2-4954-1217  

Slovenien  +386-1-4796-699  

Spanien  91-714-79830901-100-000  (spansk)  

Sri Lanka  +94-11-249-3523  (engelsk)  

Storbritannien  01475-555-055  

service  og support  i garantiperioden:  

hardware  08705-500-900  (engelsk)  

Sverige  08-477-4420  

service  og support  i garantiperioden:  077-117-1040  (svensk)  

Taiwan 0800-000-701  (mandarin)  

Thailand  1-800-060-066  (thai)  

Tjekkiet  +420-2-7213-1316  

Tyrkiet 00800-4463-2041  (tyrkisk)  

Tyskland  07032-15-49201  

service  og support  i garantiperioden:  01805-25-35-58  (tysk)  

Ungarn  +36-1-382-5720  

Uruguay  000-411-005-6649  (spansk)  

USA  1-800-426-7378  

(engelsk)  

Venezuela  0-800-100-5722  (spansk)  

Vietnam  Nordlige  område  og Hanoi:  84-4-843-6675  

Det  sydlige  område  og Ho  Chi  Minh  City:  84-8-829-5160  

(engelsk,  vietnamesisk)  

Østrig  01-24592-5901  

01-211-454-610  (tysk)  
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Garantitillæg for Mexico 

Dette  tillæg  er  en  del  af Lenovo  Servicebevis  og  gælder  udelukkende  for  pro-
dukter,  der  sælges  og  markedsføres  i Mexico.  Hvis  der  opstår  tvister,  gælder  

vilkårene  i dette  tillæg.  

Alle  softwareprogrammer,  der  er  forudinstalleret  på  udstyret,  har  en  garanti  

på  kun  tredive  (30)  dage  for  installationsfejl  fra  købsdatoen.  Lenovo  er ikke  

ansvarlig  for  oplysningerne  i sådanne  softwareprogrammer  og/eller  andre  

softwareprogrammer,  der  er  installeret  af Dem  eller  installeret  efter  produktet  

blev  købt.  

Service,  som  ikke  dækkes  af  garantien,  skal  betales  af slutbrugeren  efter  god-
kendelse.  

Hvis  der  skal  udføres  garantiservice,  skal  De  ringe  til  kundesupportcentret  på  

001-866-434-2080,  hvor  De  vil  blive  stillet  om  til  det  nærmeste  autoriserede  

servicecenter.  Hvis  der  ikke  findes  et autoriseret  servicecenter  i Deres  by,  eller  

inden  for  en  radius  af 70  km  af  Deres  by,  inkluderer  garantien  alle  rimelige  

leveringsomkostninger  i forbindelse  med  transporten  af produktet  til  det  nær-
meste  autoriserede  servicecenter.  Ring  til  det  nærmeste  autoriserede  ser-
vicecenter  for  at  få  de  nødvendige  godkendelser  eller  oplysninger  vedrørende  

forsendelsen  af  produktet  og  forsendelsesadressen.  

De  kan  få vist  en  oversigt  over  autoriserede  servicecentre  ved  at besøge  web-
stedet  http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/  

servicio_mexico.html  

Fremstillet  af:  

SCI  Systems  de  México,  S.A.  de  C.V. 

Av.  De  la  Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas  

El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel.  01-800-3676900  

Markedsføring:  

Lenovo  de  México,  Comercialización  y 

Servicios,  S.  A.  de  C.  V. 

Alfonso  Nápoles  Gándara  No  3111 

Parque  Corporativo  de  Peña  Blanca  

Delegación  Álvaro  Obregón  

México,  D.F.,  México  

C.P.  01210,  

Tel.  01-800-00-325-00  
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