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 الضمان المحدود 
 
 

  
 

ار في بعض الحاالتقد يش.  بيعها للغيرإعادةعند ي  وال يسرالستخدامك  Lenovo من طراز اشتريتها تي آلالت الأعلى فقط المحدود   Lenovo   سري ضماني  
هذا الضمان  إلى   .SOLW)" (المحدود بيان الضمان" بـLenovo  صادرة عن شرآةأخرىوفي وثائق 

  
  الضمانه هذا  يشملالذيما 

تضمن شرآة Lenovo   .ثناء فترة الضمانأعند االستخدام العادي  من عيوب المواد وعيوب الصناعة ةخالي  منتجة هيآلةآل أن  
آتابيا  .  Lenovo بخالف ذلك   أخطرتك إذاأال   تكفاتورفي مبين هو آما  صلي األالشراءتاريخ في المنتج تبدأ فترة الضمان الخاصة ب

الفقرة المسماه تحت  فيما بعد ةمحدد  ". بيانات الضمان"بـ   الخاص بكالمنتج على  السارية الضمان ة فترة الضمان ونوع خدم منآًال إن 
   

تشمل هذه الضمانات األخرى ضمنية و أو صريحةخرى سواء آانت تلك الضمانات األخرى والشروط األضمانات يحل مكان آافة ال الوحيد وك ضمانوضمان هالهذا 
  .لغرض معين والمالئمة االنتفاعلصالحية الضمنية الشروط  أوالضمانات : سبيل المثال وليس الحصرعلى 

  
بعض   ؛ عليك السابق  ءإالستثنانطبق قد ال يوبالتالي فة و الضمنيصريحة أالضمانات البعاد ستابة النظم القضائيو أفي بعض الحاالت قد ال تسمح بعض الواليات 

ية ضمانات بعد آالضمان و ال تسري  سريان مدةفترة مقصورة على تكون و القوانين تقتضيه الذي المدى إلىتنطبق فقط إن تلك الضمانات وفي مثل هذه الحاالت ف
  .فترة هذه الانقضاء
  .قد ال تسري عليكلضمان قة بمدة ال المتعليه فإن التحديدات السابقةعمدة سريان الضمانات الضمنيه وبتحديد  قد ال تسمح ةو النظم القضائيأ الدولبعض 

  
  آيفية الحصول على خدمات الضمان

Lenovo  موردبأو  شرآة باالتصال من خالل فيمكنك الحصول على خدمة الضمان ينص عليها الضمان، تي بالطريقة ال خالل فترة الضمان و لمنتجعمل ايإذا لم 
   ".ةالخدم مورد "بـ  هذه المراآزويشار إلى أي منالمعتمد، خدمة تقديم ال

phone/support/com.lenovo.www  موقع االنترنت التاليمتوافرة على  ماتف الخاصة بهوالخدمة وأرقام الهموردين  أسماء:- 
 موردالمنطقة المعتادة لخارج ت الخدمة المطلوبة ن آاإذافقات خدمة طلب بدل نقد يتم .  آخرإلىمتاحة في آل األماآن وقد تختلف من مكان  قد ال تكون خدمة الضمان

 مورد  .الخدمةبالرجاء االتصال وقع ممعلومات محددة عن ال للحصول على و ، الخدمة
  

  لمعالجة المشكالتالخدمة  موردوم به قيسي ما الذ
تحديد مشكلتك سوف يحاول مورد الخدمة الخاص بك و،  هحددني على النحو الذ إجراءات تحديد المشكلة وحلها إتباععليك جب توالخدمة ، يعند  مورد باتصالك

  .  لكالمحددةبرامج التعديالت ثبيت إنزال وتب تقوم أنقد يطلب منك مورد الخدمة  .المساعدة عن بعدمن خالل الهاتف أو بر  عوحلها
على سبيل المثال، ( بنفسك ابترآيبهوم قتمن خالل بعض المشاآل حل ت  أن يمكن   ، أوو قرص أو الذاآرة أو السماعات  أو فأرة ألوحة المفاتيح قطعة  استبدال 

الخدمة  موردأو" التي يمكن تغييرها بواسطة العميلقطع ال"  والمسمى بــ،) متعدد المنافذموصل مضاعف يقوم  س، ة في هذه الحال "CRU " قطعة بإرسال هذه الو
  .ترآيبها بنفسك لتقوم بإليك

CRU ( ألـ  آز مريقوم س، )عن طريقأو إنزال وتثبيت البرامج المعدلة من خالل   أوعن بعد  أوعبر الهاتفا هتواجهالمشكلة التي ير الممكن حل  من غآان إذا 
  ."انات الضمانـبي" الفقرة المسماه  بـآما هو مبين تحت بك المنتج الخاص  بحسب هانوع محددتزويدك بخدمة الضمان البالترتيب لالخدمة 

  . ة الوظيفية من الناحيمنتجك مكافئ ل يكون على األقل خربآ المنتج استبدال فعليه المنتج صالح من إالخدمة  موردمكن  لم يتإذا
ى  المنتج  إلى مكان شرائه أو    إعادة هو   يكون الحل الوحيد  ف،  ك  يلإ أن يصلح أو يبدل المنتج العائد        إمكانيةتك عدم    خدم موردقرر   إذا ر ل Lenovo شرآة  إل ا  إليك د ي  م

   . عند شراء المنتجدفعتهآنت قد 
  

  : جزء منه أولمنتجاستبدال ا
بينما يصبح الجزء الذي تم ،  كملكالخاص بك لمنتج ل الخدمة موردبواسطة  اضافته يتم إتيالقطعة صبح التو جزء منه،  أالمنتج الضمان تغيير  ةخدمستدعي عندما ت
 إال أنه ير جديد  غلمنتج لإضافتهتم يقد يكون الجزء الذي  . لم يتم تغييرهاة  أجزاء أصليةزالالمآل األجزاء  أن تكون يجب.  Lenovo ملكا لشرآة المنتج من إزالته
ت متاحة  نفس حالة خدمة الضمان التي آانالمنتجفي ترآيبه م الجزء الذي تأخذ وي. إزالتهللجزء الذي تم يكون على األقل مكافئا من الناحية الوظيفية وة جيدة  حالفي

  . المنتج من إزالتهللجزء الذي تم 
  :على ما يلي وافق تن أيجب  أو جزء منه، منتجالباستبدال   الخدمةآزقبل أن يقوم مر

  
  .بخدمة الضمانة و ملحقات غير مشمول أعديالتتمن المنتج علي  بإدخالهتكون قد قمت افة ما قد آجميع األجزاء وإزالة  .1
المنتجو قيود تحول دون استبدال ة أأي التزامات قانونيمن  خاليالمنتج ن أالتأآد من  . .2
 .ته  بصيانالخدمة الخاص بك موردقوم يلكي المنتج حصل علي تصريح من مالك إذا آنت ال تملك المنتج ، يجب أن ت   .3

       
  :اإلضافية كمسئوليات

  
  :علي ما يلي ة قبل طلب الخدمتوافقآلما آان ذلك منطبقًا، 

  .الخدمة الخاص بك موردنص عليها يالتي ة الخدم طلب إجراءات إتباع .1
 .منتجالحفوظة على مالالملفات من آل البرامج والبيانات وة احتياطية أخذ نسخ  .2

http://www.lenovo.com/support/phone
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ات من   الخدمة الخاص بك   موردليه إحتاج  يآافة ما   آافة مفاتيح النظام والكلمات السرية و      إتاحةتوفير و  .3 ات   إمكاني ذا    لغاي ود ه ق بن ة الضمان بصور  تحقي
 .ئمةمال

ة و توفير   أ األشخاص   على االستداللالتي يمكن عن طريقها     ة  التأآد من حذف آل البيانات الشخصي      .4 ات  (األشخاص   ىعل ف  التعرّ  إمكاني البيان
  .القوانين الواجبة التطبيقآل مع  وافقتيجب أن ت بإزالتهاة لم تقم أي بيانات شخصي و) ةالشخصي

   
  

  استخدام البيانات الشخصية
االسم ليشمل ذلك االتصال الخاصة بك بيانات  بتخزين واستخدام بيانات الضمان و Lenovo الضمان، ستقوم شرآة  المشمولة ب الحصول على الخدمة    ب  طل قمت ب  إذا

ك حسين عالقات العمل معلضمان ولتالمشمولة با لتنفيذ الخدمة المعلومات باستخدام هذه Lenovoستقوم شرآة . وأرقام التليفونات والعنوان وعنوان البريد االلكتروني
ة الضمان أو  عن   كلالستفسار عن مدى رضائ ك االتصال بنقوم بقد  و. عميلك آ  خدمة الضمان المقدمة ل    ة المراجعات الداخلية على مدى آفاء     إجراءعميل، مثل   آ  خدم
وم    المعلومات هداف، قد يتطلب األمر نقل     ولكي يتم تحقيق هذه األ    . تتعلق بالسالمة سائل  مب أو   سبق بيعها  بأية عمليات استعادة منتجات      كعالمإل د نق ة بل الخاصة بك ألي

 طلبها بواسطة السلطات ما يتطلب القانون ذلك وعندعندالمعلومات وقد يتطلب األمر أيضا الكشف عن . التي تقوم بالعمل نيابة عناجهات فيها بأعمالنا وقد يتم تقديمها لل
  .القانونية

  
   الضمانه ال يشملالذيما 
  

  :يليهذا الضمان ما ي غطال ي
  .خطاءألمن االية خال تلك وأ ةتمرمنتج المس العمليات •
 .كالفقد أو التلف الذي يصيب بيانات •
  .الحقًاثبيتها قد تم تالتي  تلكو أ المنتجالمحملة مع برامج سواء أي  •
 الكوارث أوم ئو وسط غير مالة أفي بيئ المنتجو تشغيل أت و التعديالأو الحوادث أ عن سوء االستخدام الناتجة األضرارو  أعدم قدرة اآللة على األداء •

  .تتم بواسطتكتي الصيانة غير السليمة ال أو أي ارتفاع في الطاقة أو الطبيعية
 منتجمع  لبكطبناء على ترآيبها  لوأ كيلإقد اشترتها لتوردها  Lenovoتكون تي بما في ذلك تلك المنتجات ال طرف ثالثل خرىأمنتجات أي  •

Lenovo . 
  .و ترآيبه المنتجتوليف سئلة المتعلقة بكيفية ألجابة على بعض ابغرض اإل المساعدة أي دعم آخر آما هو الحال فيأو / وأي مساعدة فنية  •

  
  .هجزاءأي من أو على المنتج أعلى ة  الموجوداإلرشاديةو تبديل عالمات االستدالل ة أيصبح هذا الضمان الغيا إذا تم إزال

  
  :ةي المسئولحدود

   :بك وذلك في أي من الحالتين التاليتين الخاص المنتجان و فقدأمسئوله عن تلف  Lenovoتكون شرآة 
  و، أ الخدمةمورد في حيازة المنتجحالة وجود  )1
 .الخدمة موردالنقل علي عاتق نفقات كون يعندما  المنتج نقل أثناء )2
  

مملوآة لك أو أي بيانات ذات طابع سري أو أي لك مسئوال بأي حال من األحوال عن أية بيانات  المنتج ي قام ببيعالخدمة الذ مورد وأ Lenovoلن تكون شرآة 
 إلي إعادتهاأو  لها الخدمةإجراء قبل منها احتياطية أو أخذ نسخ المنتج  آل هذه البيانات من إزالةويجب عليك . المنتجى علة بك محملة خاصبيانات شخصية 

Lenovoببيعها لكالموزع الذي قام إلىو  أ .  
و  .  Lenovoطلب تعويض من شرآة  أن ت Lenovoمن جانب شرآة  ةمسؤوليأو خطأ  على وبناءًاحق يمكن في ضوءها أن يكون لك ال و ظروفأقد تنشأ حاالت 

و أو اإلخفاق في التنفيذ أهمال اإل حاالت بما في ذلك( Lenovo بالتعويض من شرآة ة للمطالبك ؤهليفي أي من هذه الحاالت، و بغض النظر عن األساس الذي 
ن تكون لف،  وإال إذا آانت المسئولية ال يمكن اإلعفاء أو الحد منها طبقا لما تنص عليه القوانين واجبة التطبيق) ةالتقصيرية و المسئولية العقدية أو المسئوليأالتدليس 

هذه حدود تسري وال . للمنتج  آثمن هادفعتالقيمة التي بما ال يزيد عن و لحقت بك لتي ا ة المباشرةاألضرار الفعليقيمة من آثر يء أ عن أي شةمسئول Lenovoشرآة 
واجبة التي تشملها القوانين   األموال العقارية واألموال الشخصية المنقولةواألضرار عن) الوفاةبما في ذلك (ة  الجسدياإلصابات عن الناشئةاألضرار ة على المسئولي
  ..التطبيق

 
 شرآة آل منوهذه الجهات ل ةللمسؤوليالحد األقصى  و هو كالخاص بالخدمة ورد وم  المبيعاتيوموزع Lenovoموردي شرآة ى  علةهذه المسئوليحد سري ي

Lenovo مجتمعين كبالخاص  ةالخدمد روومها  مبيعاتيموزعومورديها و .  
  

ال  Lenovo لو أخطرت شرآة   حتىالظروف عن أي مما يلي   و موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من         أ و مورديها   أ  Lenovoلن تكون شرآة      حدوث أي  باحتم
  :امنه
   أو، بالتعويض عن أي أضرارةطالبللمصادر من طرف ثالث ضدك ادعاء أي  )1
   أو ،البياناتو التلف الذي يصيب أفقد ال )2
أو فيما الشهرة في و أ األعمال إيراداتفي و أفي األرباح  خسائرأي بما في ذلك  ،ة تبعيةو اقتصادية  أغير مباشرأضرار و ة أعرضيالة أو ضرار خاصأأي  )3

 .آان متوقعا من مدخرات
) Incidental and Consequential(العرضية أو األضرار التبعية الحد من األضرار بال تسمح ة القضائيالنظم و أبعض الدول  ما آانت إذافي حالة 

  . ال ينطبق عليك ذلك الحد أو االستبعادحالة قد في تلك ال، أو باستبعادهما على النحو السابق ذآره 
  

  تسوية المنازعات 
ية آسوف يتم تسوية  " Vietnam  (Cambodia, Indonesia, Philippines ,( سيريالنكا والفلبين وفيتنام أو واندونيسياآمبوديا المنتج في حصلت على  إذا

دون  وسيتم فرض وتفسير هذا الضمان وفقا لقوانين سنغافورة ةينعقد في سنغافوريجب أن لتحكيم والذي عن طريق انهائية  ةتسوي هذاالضمان بيان تنشأ عن منازعات 
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)Banglore (بالهند.  
  
.السارية المفعول في حينها  سنغافورة للتحكيم الدوليموردطبقا لقواعد التحكيم الخاصة بة في سنغافورجري التحكيم المنعقد ي 
)SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER(   (“SIAC RULES”)   

  .في حينهاجبة التطبيق  الوقوانين الهندطبقا ل في الهند سيجري المنعقدالتحكيم 
 بخصوص إليهاالحقائق التي تم التوصل ًال على متشممكتوبا وقرار التحكيم يجب أن يكون و،  لالستئنافوغير قابل ف اطرلألقرار التحكيم نهائيا وملزما يكون 

  .عا على أساسها الحكم في النزي األسانيد القانونية التي بنإلى باإلضافة،  ة موضوع التحكيم لمنازعا
 تسود النسخة المحررة باللغة و. في هذا التحكيمالوثائق التي يتم تقديمها بما في ذلك آل المستندات أو  ةنجليزيال اةباللغتحكيم  الإجراءاتآافة جري تيجب أن و

  .أي لغة أخرى غير االنجليزية إلىنجليزية تم استخراجها بطريق الترجمة من اللغة االالتي  األخرىنسخ من الى ما عداها من أي  علالضمان  هذامنة ليزياإلنج
  

  الحقوق األخرى
بعض     أخرى أو والية إلىو قد تتمتع بحقوق أخرى قد تختلف من والية   ،  حقوق قانونية محددة    الضمان  هذا  منحك  ي ا  . باختالف النظم القضائية عن بعضها ال د  آم ق
ة  ةق أو اتفاقي   يطب الت ةواجبن  يانوحقوق أخرى وفقا للق    ترتب لك ي ين        موقع ك وب ا بين ذا  شمل   ال ي   .Lenovoشرآة   فيم د  ئ ش أي الضمان ه ى   ق ؤثر عل  الحقوق ي

اء أو  التي ال يمكن   وبيع البضائع االستهالآية  التي تحكم التشريعات الوطنية وفقًا حقوق حماية المستهلك بما في ذلك   ،  ن  انيوالقالممنوحة بموجب    ا  الحد اإلعف  منه
  .التعاقدب

  
  )EEA( األوروبية تصاديةدول المنطقة االق
:  على العنوان التاليLenovo االتصال بشرآة EEA في دول المقيمونيستطيع العمالء 

Lenovo Warranty & Service Quality Dept., 
PO Box 19547, 
Inverkip Road, 

Greenock, 
Scotland PA16 9WX. 

 أعلنت فيها التي EEAمن دول  دول أي ، منEEAالتي تم شرائها في دول و Lenovo طرازت يمكن الحصول على الخدمة المقدمة مع هذا الضمان الخاص بمنتجا
  .وعن توافره المنتج عن  Lenovoشرآة 

  
  warranty/com.lenovo.www علي الموقع أخرى المحدود بلغات  Lenovoيتوفر ضمان 

  
  

  بيانات الضمان
  
 

وع خدمة الضمانن فترة الضمان   المنتج أو نوع اآللة  البلد أو اإلقليم الذي تم الشراء منه
     
     

    
  
  .والخدمة المتاحة الخاص بك لمنتجسيقوم بتقديم هذه الخدمة طبقا لنوع خدمة الضمان المحددة لالخدمة  موردفان ،  لمنتج أو استبدال ااإلصالحخدمة طلبت  إذا

  .    أخرىعوامل  وأ متاح من قطع الغيارما هو  عن طلب الخدمة و على باإلبالغالخدمة بناءا على الوقت الذي قمت فيه تقديم ديد موعد سوف يتم تح
  

  :مة الضمان ما يليلعمالة التي تقوم بتنفيذ خدعلى اتكون مدتها سنة واحدة فقط التي  ولمنتجألجزاء المكونة لعلى ا سنوات 3يقصد بفترة الضمان التي تكون مدتها 
  :تقدم خدمة الضمان دون تكاليف على األساس التالي Lenovoأن شرآة 

 والعمالة التي تؤدي خدمة لمنتجالسنة األولى من فترة الضمان األجزاء المكونة ل  تشملأطول بمدة التطبيقما لم يقضي القانون واجب  .1
 . الضمان

إلصالح أما بالنسبة للعمالة الالزمة .   االستبدالعلى أساس لمنتجمل األجزاء المكونة لفتشالضمان فترة من أما السنة الثانية والثالثة  .2
طالبك بسداد تكلفتها ية سالخدم مورد خالل السنتين الثانية والثالثة فان هاالمكونات أو أجزاء أصالحأو  أو للقيام بعملية استبدال لمنتجا

  .األجزاء تقع على عاتقك في خالل السنتين الثانية والثالثة وتغيير لإلصالححيث أن تكلفة العمالة المطلوبة 
  

  :أنواع خدمة الضمان
  
 )CRU( بالمصطلح إليها التي يتم تغييرها بواسطة العميل نفسه والتي يشار المنتجالخدمة التي تتعلق بالوحدات أو بمكونات  .1

Customer Replaceable Unit (“CRU”) Service              
قوم ي) CRU( بالمصطلح إليها والتي يشار IBM شرآة إلى الجزء الذي تم استبداله وإعادة قطع الغيار للعميل ليقوم بترآيبها إرسالبنظام الخدمة  ءأدافي حالة 

 بعضإلى حتاج تقد والتي األخرى القطع ترآيب  بخالف لسه أمرهو CRUs ترآيب ومعظم لتقوم بترآيبها، ) CRUs( لك لمنتجبتوفير مكونات االخدمة  مورد
يمكنك طلب .   في أي وقت تشاءبإتاحتها Lenovo وتقوم شرآة المنتج والتعليمات الخاصة بعملية االستبدال مع CRUيتم تسليم بيانات .   الفنية واألدواتالمعلومات

( الخارجية مثل    CRUsترآيب أجزاء ال عنسوف تكون أنت مسئوو . للمنتج ةع خدمة الضمان المحددانو أإحدىتحت  CRU بعض  بترآيبخدمة  الموردقيام 
  . Lenovo إلى التالف CRU إعادة آان يجب إذاما ،  البديل CRUتحديد في الوثائق المتاحة مع الب Lenovoتقوم شرآة ، آما )المفاتيح أو الشاشات لوحة رة أو أالف

http://www.lenovo.com/warranty
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  :مطلوبة اإلعادةتكون عندما  
   . المنتج بإعادةخاصة مسبقة الدفع بطاقة وية حاوو  اإلعادة تعليمات   البديلCRUمع جد ست •
 . البديلCRUلـ يوما من تاريخ استالمك )30 (في غضون ثالثينمتضرر ال CRUباستالم  الخدمةمورد قم ي لم إذا البديل CRUتتحمل أنت تكلفة س •

  
   تقديم الخدمة في الموقع .2

هذه   ففي مثل .المنتج به يوجدوذلك في الموقع الخاص بك الذي المنتج  أو استبدال بإصالح الخاص بكمورد الخدمة قوم يقد تقديم الخدمة في الموقع في حالة 
  .  من جديد  تجميعهإعادة و Lenovo منتجيجب أن تتيح مكان مناسب للعمل على نحو يسمح بفك أجزاء ،  الحالة

  .معين مرآز خدمة إلى منتج مورد الخدمة الخاص بك ال بإرسالالمنتجات  بعض األعطال في بعض إصالحقد يتطلب 
  
   *لإلصالح إلرسالها المنتجات أو تجميع المنتج إرسالخدمة .  3

التي  نقله إجراءاتفي مرآز خدمة معين مع ترتيب   هأو استبدال  المنتجإصالحسوف يتم   *لإلصالح إلرسالها المنتجات أو تجميع لمنتج اإرسال خدمة في حالة
المنتج  إلرسال وذلك لمنتجبغطاء يمثل حاوية لمورد الخدمة زودك يوسوف المنتج من مكان ترآيبه ال عن فصل ئون أنت مسسوف تكو.  مورد الخدمة هانظمي
 مرآزقوم يأو استبداله سالمنتج  إصالحملية  بعمرآز الخدمة قوم ي مرآز الخدمة المعين وبعد أن إلى وإرسالهالمنتج ثم تقوم جهة نقل بأخذ .   مرآز خدمة معينإلى

. لتسليمه لكالمنتج  إعادة إجراءاتبترتيب الخدمة 
  
   بواسطة البريدإرساله لمكان أداء الخدمة أو لمنتجالخدمة في حالة قيام العميل بحمل ا.  4

تم  سوف ،  بواسطة البريدإرساله لمكان أداء الخدمة أو      لمنتجفي حالة قيام العميل بحمل ا      تج   إصالح ي تبدال المن ة    هأو اس وم بترتيب     في مرآز خدم ين وتق  إجراءات مع
د أن  .   مكان معينإلى  الخدمة الخاص بك موردحدده ي مغلف تغليفا مناسبا على النحو الذي  المنتجتسليم  مسئوال عن    أنت   تكونو. إليك المنتج   إعادة تم إ وبع صالح  ي
ة  قيام موردالمنتج،  جمع إمكانيةعدم  عن  قد ينتج. معد لكي تقوم باستالمه بنفسك عند حضورك    سيكونالمنتج    أو استبداله فان   المنتج اذ   الخدم ا   إجراءات باتخ ا لم  وفق

.غير ذلكمورد الخدمة حدد ي ما لم Lenovo على نفقة شرآة إليك إعادتهكون تكلفة ت بالبريد وسإليك إرسالهاعن طريق  يراه مناسبا


	  يسري ضمان Lenovo المحدود فقط على ألآلات التي اشتريتها من طراز Lenovo لاستخدامك ولا يسري عند إعادة بيعها للغير. قد يشار في بعض الحالات وفي وثائق أخرى صادرة عن شركة Lenovo إلى هذا الضمان بـ "بيان الضمان المحدود" ((SOLW.
	ما الذي يشمله هذا الضمان
	تضمن شركة Lenovo أن كل آلة منتجة هي خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة عند الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان. 
	تبدأ فترة الضمان الخاصة بالمنتج في تاريخ الشراء الأصلي كما هو مبين في فاتورتك  ألا إذا أخطرتك Lenovo بخلاف ذلك كتابيا. 
	إن  كلاً من فترة الضمان ونوع خدمة الضمان السارية على المنتج الخاص بك محددة فيما بعد تحت الفقرة المسماه بـ "بيانات الضمان". 
	 
	هذا الضمان هو ضمانك الوحيد ويحل مكان كافة الضمانات والشروط الأخرى سواء كانت تلك الضمانات الأخرى صريحة أو ضمنية وتشمل هذه الضمانات الأخرى على سبيل المثال وليس الحصر: الضمانات أو الشروط الضمنية لصلاحية الانتفاع والملائمة لغرض معين.
	في بعض الحالات قد لا تسمح بعض الولايات أو بعض النظم القضائية باستبعاد الضمانات الصريحة أو الضمنية وبالتالي فقد لا ينطبق إلاستثناء السابق عليك  ؛ وفي مثل هذه الحالات فإن تلك الضمانات تنطبق فقط إلى المدى الذي تقتضيه القوانين وتكون مقصورة على فترة سريان مدة الضمان و لا تسري آية ضمانات بعد انقضاء هذه الفترة.
	كيفية الحصول على خدمات الضمان

	ما الذي لا يشمله الضمان
	لا يغطي هذا الضمان ما يلي:
	 عمليات المنتج المستمرة أو تلك الخالية من الأخطاء.
	 أي برامج سواء المحملة مع المنتج أو تلك التي قد تم تثبيتها لاحقاً.
	 عدم قدرة الآلة على الأداء أو الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الحوادث أو التعديلات أو تشغيل المنتج في بيئة أو وسط غير ملائم أو الكوارث الطبيعية أو أي ارتفاع في الطاقة أو الصيانة غير السليمة التي تتم بواسطتك.
	 أي منتجات أخرى لطرف ثالث بما في ذلك تلك المنتجات التي تكون Lenovo قد اشترتها لتوردها إليك أو لتركيبها بناء على طلبك مع منتج Lenovo .

