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  "    هذا البيان"ة  للضمانات المحدود Lenovo  بيان  
 العامة البنود - األول الجزء

 :ييتضمن بيان الضمانات المحدودة هذا مايل
 البنود العامة : ولأل الجزء  ا

 البنود الخاصة بكل دولة : الجزء الثاني
 بيانات الضمان: الجزء الثالث

 المحدودة Lenovoمجموعة  المقدمة من تسري الضمانات .  و تعدلهاأول ألتحل محل البنود المذآورة في الجزء اني لثاالبنود المذآورة بالجزء اأن  ويجب مراعاة 
 . هذا الضمان المحدود عند اعادة بيعها للغيري اشتريتها فقط إلستخدامك وال يسرتي لمذآورة في هذا البيان على اآلالت الا ") Lenovo "وتدعى (أو أحد فروعها 

ية  أالى و طويرها من طراز الى طراز آخر أتأو الى تحويل اآللة الى و  تلك اآللة أائص خصإلىأو أو إلى اختياراتها  Lenovoلة من طراز آالى آلة ر آلمة تشي
 . ما سبقأآثر مواحدة أو  الجمع بين إليو  أ إضافات

ال يتضمن بيان  . و غير ذلكأفيما بعد الحقا تم ترآيبها آانت هذه البرامج قد و ألة آلفي اسبق تحميلها قد  البرامج هية برامج سواء آانت هذآآلمة آلة ال تتضمن 
 .التعاقدبطريق الحد منها أو ال يمكن التنازل عنها قانونا تي يؤثر على حقوق حماية المستهلك المنصوص عليها قانونا والئ شأي الضمانات المحدودة هذا 

 الضمانه هذا ما الذى يشمل
 ستكون مطابقة للمواصفات الرسمية المعلن عنها من قبلآن اآللة و )٢سوف تكون خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة ) ١آل آلة أن  Lenovoرآة تضمن ش

 ").المواصفات(" تكون متاحة عند الطلبتي الوهي تلك المواصفات  Lenovoشرآة 
 ).بيانات الضمان(في الجزء الثالث منصوص عليه تحديدا آما هو  صليتبدأ فترة الضمان الخاصة باآللة في تاريخ الترآيب األ

 .  الخاص بك بخالف ذلكموزع المبيعاتو أ Lenovoإيصال الدفع هو تاريخ الترآيب ما لم تخطرك شرآة  أو  يعتبر تاريخ الفاتورة 
 .خالف ذلك Lenovoتم شراء اآللة منها ما لم تحدد تي و المنطقة الأتلك الضمانات فقط في الدولة ي  تسر

أخرى سواء آانت تلك الضمانات ضمانات سود على ما عداها من أي تهي  وLenovo الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شرآة يالضمانات السابق ذآرها ه
 . لغرض معينمالءمة التجارية والالضمانات الضمنية : سبيل المثال وليس الحصرتشمل هذه الضمانات األخرى على ضمنية و أو صريحةاألخرى 

 وفي ؛نطبق عليكال يالسابق قد بعاد ستال وبالتالي فإن اة و الضمنيصريحة أالضمانات البعاد ستابة و النظم القضائيأفي بعض الحاالت قد ال تسمح بعض الواليات 
 .الضمانية ضمانات بعد فترة آ فترة الضمان و ال تسري قاصرة عليمثل هذه الحاالت فإن تلك الضمانات تكون 

 .ليه فإن التحديدات السابقة قد ال تسري عليكعمدة سريان الضمانات الضمنيه وبتحديد  قد ال تسمح ةو النظم القضائيأ الدولبعض 
  الضمانهما الذى ال يشمل

 :هذا الضمان ما يلىي ال يغط
 .تلك البرامج قد تم ترآيبها الحقا فيما بعدآانت و أم شحنها مع اآللة و آانت تلك البرامج قد تأالبرامج قد سبق تحميلها في اآللة ه برامج سواء آانت هذأي  •
الصيانة أو م ئو وسط غير مالة أفي بيئة و تشغيل اآللأو التعديالت أو الحوادث أو عدم قدرة اآللة على األداء الناتج عن سوء االستخدام أخطاء ألوآذلك ا •

 .تتم بواسطتكتي غير السليمة ال
 .عنهة مسئول Lenovoعن منتج ليست شرآة ة اتجذلك األخطاء النآو •
من طراز آلة وترآيبها مع  قد اشترتها لتوريدها لك Lenovoتكون تي بما في ذلك تلك المنتجات ال Lenovo  خرى ليست من طراز أمنتجات أي و آذلك  •

Lenovo  لبكمطبناء على. 
 .جزاءهاأي من أو على ألة آلعلى اة ل االرشادية الموجودو تبديل عالمات االستدالة أويصبح هذا الضمان الغيا إذا تم إزال

 .خطاءألمن الو تلك العمليات أو خ على وجه الدوام تتصف باالستمرارية التي ستقوم بها اآللة سوف عملياتأن ال Lenovo شرآة ال تضمن
ي نوع أضمان من ه أي هذا الدعم ال ينطبق عليسواه فان ني أو دعم دعم ففي بعض الحاالت التى قد يتم فيها تقديم دعم لآللة خالل فترة الضمان سواء آان ذلك ال

 .اآللةترآيب سئلة المتعلقة بكيفية ألجابة على بعض ابغرض اإلومن أمثلة تلك الحاالت حالة المساعدة 
 آيفية الحصول على خدمات الضمان

ويشار إلى أي منهم .   هذه الخدمة إذا آان مصرح له أو من خالل مورد خدمة الضمان خدمة الضمان أو قد يقوم موزع المبيعات بتقديمIBM  أو Lenovoقد تقدم 
 ".   مورد الخدمة"باسم 

قد ه فان Lenovoتسجيل اآللة مع شرآة تقم ب لم إذا  .مورد الخدمةاالتصال ببينص عليها الضمان، فعليك تي إذا لم تعمل اآللة بالطريقة الخالل فترة الضمان فقط 
 .دليل على حقك في الحصول على خدمات الضمانه لة باعتبارآلتقديم ما يثبت شراؤك ليطلب منك 

 لمعالجة المشكالت Lenovoوم به ستقي ما الذ
 بواسطة  ويمكن تحديد مشكلتك بصفة مبدئية اّما. هحددني عليك اتباع إجراءات تحديد المشكلة وحلها على النحو الذ، يجب مورد الخدمةبطلب الخدمة من عند قيامك 

 .على االنترنتدعم  عن طريق االتصال الهاتفي أو الكترونيا عن طريق االتصال بموقع حد الفنيينأ
 .بيانات الضمانى لة الخاصة بك في الجزء الثالث من هذا البيان والمسمآليتحدد نوع خدمات الضمان الواجب التطبيق على ا

 :يلى في نطاق مسؤلياتك مايندرج 
قد .  في هذا الشأنمورد الخدمة حددها يتي ر مع مراعاة االلتزام بالتعليمات الآخني وسط الكترومن موقع دعم على الويب أو من أي برامج الالت تعديإنزال وترآيب 

 Device(ت المختلفة والكود الالزم لتشغيل الوحدا) Utility Programs( والبرامج المساعدة Bios المسمى واإلخراج اإلدخالنظام د وتتضمن تعديالت البرامج آ
Drivers (تعديالت برامج أخرىو  . 

و  أو فأرة ألوحة المفاتيح على سبيل المثال،  ()CRU( الوحدات التي يمكن تغييرها بواسطة العميلإحدى  المشكلة الخاصة بك يمكن حلها من خالل آانت إذا
 .ترآيبها بنفسكرسال هذه الوحدات لك لتقوم ببإمورد الخدمة قوم يسة ، ففي هذه الحال)و قرص أو الذاآرة أالسماعات 

من  أو تصال الهاتفيالعبر اآانت المشكلة التي ظهرت لك ال يمكن حلها وفقط الضمان خالل فترة الضمان ة ال تعمل على النحو المنصوص عليه في اآللآانت إذا 
النحو ى لتعمل علة  يقوم بإصالح اآللأنإما ) ١جرائين التاليين وفقا لتقديره إلن ان يقوم بأي مأمورد الخدمة ، يكون ل)CRU( عن طريقخالل التطبيق الخاص بك أو 

من االجرائين القيام بأي مورد الخدمة ستطع ياذا لم .  مورد الخدمة ة وذلك طبقا لتقدير الوظيفية مكافئة لها من الناحيى خرآلة أبة استبدال اآلل) ٢و أالوارد بالضمان، 
   .سوف يرد اليك ما دفعتهوذي اشتريتها منه مكان اللى الإك اعادة اآللة السابقين ربما يكون ل

 .ةاآللى التي تنطبق علة المعينة بترآيب بعض التغييرات الهندسيمورد الخدمة أيضا قوم وآجزء من خدمة الضمان، قد ي
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 : جزء منهاة أواستبدال اآلل
 بينما يصبح الجزء الذي تم ملكا لكالخاص بك مورد الخدمة بواسطة ضافته لآللة  يصبح الجزء الذي يتم إو جزء منها،ة أخدمات الضمان تغيير اآللستدعي عندما ت

لكنه ير جديد اضافته لآللة غقد يكون الجزء الذي تم  . ولم يتم تغييرهاة يقر العميل بأن آل األجزاء التي تم إزالتها أجزاء أصلي.  Lenovoازالته من اآللة ملكا لشرآة 
في اآللة نفس حالة خدمة الضمان التي آانت متاحة ترآيبه م الجزء الذي تأخذ وي. زالتهللجزء الذي تم ايكون على األقل مكافئا من الناحية الوظيفية وة جيدة ال حفي

 . للجزء الذي تم ازالته من اآللة
 

 :بكة الخاص اإلضافيةالمسئوليات 
و  أعديالتتمن ة علي اآللتكون قد قمت بادخاله افة ما قد آجميع األجزاء وعلى إزالة وافق تن أيجب أو جزء منها، باستبدال آلة بأآملها  مورد الخدمةقبل أن يقوم 

 .بخدمة الضمانة ملحقات غير مشمول
 :علي ما يليتوافق أنت  آما 

 ،ةو قيود تحول دون استبدال اآللة أمن أي التزامات قانونية خالية ن اآللأ التأآد من  -١
 ةغير مملوآالتي تكون فيها تلك اآللة حالة وذلك في ال بصيانة آلة ص بكمورد الخدمة الخاقوم ي تصريح من المالك لكي الحصول علي  -٢
 .لك
 :ةعمل ما يلي قبل طلب الخدمعليك يجب      -٣

 مورد الخدمة الخاص بكنص عليها يالتي ة اتباع اجراءات طلب الخدم-أ 
 ة، وباآللة الموجودالملفات  ومن آل البرامج والبياناتة احتياطية أخذ نسخ-ب 
 .ةمالءمة خدمات الضمان بصور Lenovo لتقدم إمكانياتمن  مورد الخدمة الخاص بكليه إحتاج ي آافة ما إتاحةتوفير و-ج 

 ىعلف و توفير امكانية التعّرأ األشخاص على التي يمكن عن طريقها اإلستدالل ة التأآد من حذف آل البيانات الشخصي) أ(  -٤       
 عنكة القيام نيابالخاص بك بمورد الخدمة السماح ل) ب(،)ةالفنية من الناحيمكنة  المةستطاعالقدر اعلى (،) ةالبيانات الشخصي(األشخاص                  

  ةفي بيان الضمانات المحدودالمنصوص عليها ا ملتزاماتهالك للقيام بة يرى أي منهما أنها ضرورية وذأي بيانات شخصي أو معالجة  بإستكمال               
 استكمال أو معالجة تلك البياناتن أالتأآد من ) ج. ()ة المطلوبةتمام الخدمإلالعالم في لى مكان خدمة آخر اة والتي قد تتضمن ارسال اآلل(هذا                
 .ةمع القوانين الواجبة التطبيق علي تلك البيانات الشخصي الشخصية يتمشى               

 :ة المسئوليحدود
  :بك وذلك في أي من الحالتين التاليتينة الخاصة و فقد اآللأمسئوله عن تلف  Lenovoتكون شرآة 
 و، أمورد الخدمةة في حيازة حالة وجود اآلل )١
 .Lenovoعندما تكون نفقات النقل علي عاتق شرآة ة  نقل اآللأثناء )٢

مملوآة لك أو أي بيانات ذات طابع سري أو أي بيانات لك مسئوال بأي حال من األحوال عن أية بيانات  اآللة عي قام ببي مورد الخدمة الذوأ Lenovoلن تكون شرآة 
 Lenovoقبل ارسالها الي ة ويجب عليك ازالة آل هذه البيانات من اآلل. و ألي سبب آخرأو الضمان أإلصالح ة بغرض االمرسلة اآللى علة بك محملة خاصشخصية 

 .لذي قام ببيعها لكالموزع االى و أ
طلب تعويض من لك تلك الظروف يحق ى  علاوبناء Lenovoأو تنشأ عنها مسئولية قبل شرآة   Lenovoو ظروف ترتبط بخطأ من جانب شرآة أقد تنشأ حاالت 

و أاإلهمال  حاالت بما في ذلك( Lenovo بالتعويض من شرآة ة للمطالبك ؤهليو في أي من هذه الحاالت، و بغض النظر عن األساس الذي  .  Lenovoشرآة 
 :آثر مما يلييء أ عن أي شةمسئول Lenovoن تكون شرآة لف) ةالتقصيرية و المسئولية العقدية أو المسئوليأو التدليس أاإلخفاق في التنفيذ 

 Real Property(خصية المنقولة  األموال العقارية واألموال الشواألضرار عن) الوفاةة شامل(ة  الجسدياإلصابات عن الناشئةاألضرار .    ١
and Tangible Personal    Property      (. 

 .موضوع الدعوى  ةالذي دفعته لآلل ة المباشرةاألضرار الفعليقيمة  .٢
 تكون شرآة الخاص بك بحيث تكون هذه الحدود هي الحد األقصى الذيومورد الخدمة   المبيعاتوموزع Lenovoموردي شرآة ى  علةهذه المسئوليحدود تسري 

Lenovo ن عنهيمسئولالخاص بك آلهم جميعا  موزع المبيعاتومورديها و. 
 .ويستثنى من هذا التحديد أي مسئولية ال يمكن التنازل عنها أو الحد منها طبقا لما ينص عليه القانون الواجب التطبيق

 بإحتمال حدوث أي Lenovoف عن أي مما يلي حتي لو أخطرت شرآة و موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من الظرو أو مورديها أ  Lenovoلن تكون شرآة 
 :منهم
 أو  المذآورة أعاله،١النقطة رقم ما هو منصوص عليه في ادعاء صادر من طرف ثالث ضدك يطالب بالتعويض عن أي أضرار باستثناء أي  )١
  أو ،البياناتو التلف الذي يصيب أفقد ال )٢
  أو،ة تبعيةضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أرضيعة أو أي أضرار تبعية أو ضرار خاصأأي  )٣
 . أو فيما آان متوقعا من أرباح أو مدخراتسمعة المكانفي و أايرادات األعمال في و أفي األرباح خسائر  أي  )٤

) Incidental and Consequential(عية العرضية أو األضرار التبالحد من األضرار بال تسمح ة القضائيالنظم و أبعض الدول في حالة اذا ما آانت 
وفي حالة ما اذا آانت بعض الدول أو السلطات .  أو باستبعادهما على النحو السابق ذآره  فربما ال ينطبق عليك ذلك الحد أو االستبعاد في تلك الحالة

 .ك هذا التحديد الخاص بمدة سريان الضمانات الضمنيةالقضائية ال تسمح بتحديد مدة سريان الضمانات الضمنية ففي تلك الحالة ربما ال ينطبق علي
 :تطبيقالالقانون الواجب 

تعلق بالحقوق آافة بنود هذا البيان فيما يتطبيق تفسير واشتريت منها اآللة وذلك لالتي ة تطبيق قوانين الدولى ، علLenovoرآة شنت وأيوافق آال الطرفين، 
 .قواعد تنازع القوانينالبيان أو المتعلقة به بغض النظر عن والواجبات وااللتزامات الناشئة بموجب هذا 

المنصوص عليها في هذا البيان حقوق قانونية محددة وربما قد يكون لك أن تتمتع أنت أيضا ببعض حقوق أخرى التي قد تختلف من والية الى الضمانات تمنحك 
 .أخرى أو قد تختلف باختالف النظم القضائية عن بعضها البعض

 :ة القضائيةطالسل
 .ينعقد االختصاص القضائي للنظر في الحقوق والواجبات والمسئوليات الناشئة عن بيان الضمانات المحدودة لمحاآم الدولة التي تم شراء اآللة منها
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  الشروط الخاصة بكل دولة –الثاني  الجزء

 
 ):Americas( األمريكتان
 :)Argentina (األرجنتين
 :سلطة القضائيةالبند في مباشرة لى األوة  الجملبعدة التالية أضف الجمل

و ذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات )  Buenas Aires( لمدينة بيونوس ايرس ة العاديةالتجارية للمحكمة قاصرة ختصاص القضائي بصفاالينعقد "
 ". هذاةالمحدود

 
 :)Bolivia(بوليفيا 

 :سلطة القضائيةالبند في اشرة  األولي مبة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 ". هذاة وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود)La Paz(اآم الباز لمحة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 

 :)Brazil( البرازيل
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 ". هذاة وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود)Rio de Janeiro(ريوديجانيرو ة لمحكمة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 

 :)Chile(شيلي 
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 ". هذاةوذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود )Santiago (لمحاآم المدنية في سانتياجولة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 

 :)Colombia( آولومبيا
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 ينشأ عن بيان الضمانات  وذلك لنظر أي نزاع)Republic of Colombia (لهيئة القضائية في جمهورية آولومبيالة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 ". هذاةالمحدود

 
 :)Equador( آوادوراال

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 ". هذاة وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود)Quito (لهيئة القضائية في آيتولة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 
 :)Mexico( يكمكسال

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن ، حسب الدائرة القضائية، )Mexico City(في مكسيكو سيتي ) الفدرالية(لمحاآم االتحادية لة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"

 ". هذاةبيان الضمانات المحدود
 
 :)Paraguay(راجواي اب

 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 ". هذاة وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود)Asuncion (اآم مدينة أسونكيونلمحة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 
 :)Peru( يروب

 :سلطة القضائيةالبند في ولي مباشرة  األة بعد الجملةالتالية أضف الجمل
 وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان )Lima, Cercado (لهيئة القضائية ومحاآم الدائرة القضائية في ليما، آرآادو لة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"

 ". هذاةالضمانات المحدود
 

 :ةسئوليدود المحفي بند ة بعد آخر جملة مباشرة أضف العبارات التالي
تسري علي الضرر ن ل) ةحدود المسئوليبند (ستثناءات المنصوص عليها في هذا البند الو اقيود  من التقنين المدني الخاص بدولة بيرو فإن ال١٣٢٨طبقا للماده رقم "

 ) "Culpa inexcusable(األهمال الجسيم عن و أ ) ”Lenovo) “doloن قبل شرآة التقصير الناتج عن سوء األداء العمدي معن يء الناش
 

 :)Uruguay( أورجواي
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 ". هذاة وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحدود)Montevideo(لسلطة القضائية لمحكمة مدينة مونيفيديو لة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 

 :)Venezuela( فنزويال
 :سلطة القضائيةالبند في  األولي مباشرة ة بعد الجملةالتالية أضف الجمل

 وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان )Caracas(في مدينة آاراآس ) Metrpolitan Area(اآم منطقة متروبوليتان لمحة قاصرة ختصاص القضائي بصفالينعقد ا"
 ". هذاةالضمانات المحدود
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 ):North America(ة اليأمريكا الشم
 :آيفية الحصول علي خدمات الضمانالي بند ة التالية أضف العبار

 ، اتصل بالرقمة الواليات المتحدآندا أو في IBMخدمة الضمان من شرآة ى للحصول عل"
1-800-IBM-SERV(426-7378)" 

 
 ):Canada (آندا

 :ةحدود المسئوليبند احذف الفقرة التالية الموجودة في 
 Real Property( األموال العقارية واألموال الشخصية المنقولة واألضرار عن) الوفاةة شامل(ة  الجسدياإلصابات عن الناشئةاألضرار  . ١"

and Tangible Personal    Property(." 
 :ثم ضع بدال مما سبق حذفه الجملة التالية

الشخصية ال ألموواألموال العقارية  باةالالحقالفعلية واألضرار ) ذلك الوفاةبما في  (ة باإلصابات الجسدية المتعلقةاألضرار المباشر.  ١"
 ."Lenovoالمنقولة بشرط أن تكون هذه األضرار مباشرة وناتجة عن اهمال من قبل شرآة 

 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةحذف الكلمات التاليثم ا
 " ةلالتي اشتريت منها اآلة قوانين الدول"

 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف
 ."Ontarioفي مقاطعة اونتاريو الواجبة التطبيق القوانين "
 

  ):United States of America(ة الواليات المتحد
 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى األوة من الجملة حذف الكلمات التاليا
 " ة التي اشتريت منها اآللةقوانين الدول"

 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف
 ".New Yorkقوانين والية نيويورك "
 

 ):Asia Pacific (المحيط الهادي األسيوي
 

 ):Australia (استراليا
 :ما الذي يشمله هذا الضمانأضف ما يلي الى بند 

مماثل قد أي تشريع آخر  وأ) TRADE PRACTICES ACT 1974 (١٩٧٤م تسري الحقوق التي قد تكون مخولة لك بموجب قانون الممارسات التجارية لعا"
 ".بندهذا الالمنصوص عليها في ضمانات  وذلك فقط في نطاق الحدود المسموح بها بموجب التشريع الواجب التطبيق وذلك باالضافة الى ال بهاليكون معمو
 :ةحدود المسئوليبند لى تي اآليتم إضافة ا

و أي تشريع مماثل، فسوف تقتصر مسئولية أ TRADE PRACTICES ACT 1974و الضمانات المشار اليها في أبأي من الشروط  Lenovoاذا أخلت شرآة "
و أو الضمان الذي تم اإلخالل به بالحق في البيع أاذا تعلق هذا الشرط  .  من الناحية الوظيفيةلهاة الت مكافئآو توفير أو استبدال اآلالت أ إصالحى عل Lenovoشرآة 

يا من الحدود المشار اليها آ، فال تنطبق  أو لغرض استهالآيو المنزليأستخدام الشخصي ال من النوع الذي يتم شراؤه عادة لةو آانت اآللأ، ةالملكيالحيازة الهادئة أو 
 ". هذه اآلالتى علةفي هذه الفقر

 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةحذف الكلمات التاليا
 " ة التي اشتريت منها اآللةقوانين الدول"

 : ما يليةبدال من تلك الكلمات المحذوفأضف ثم 
 ". المنطقةو أ ةالواليالدولة أو القوانين المعمول بها في " 
 

  :)Cambodia, Laos(آمبوديا والوس 
 :القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةحذف الكلمات التاليا
 " ة التي اشتريت منها اآللةدولقوانين ال"

 : ما يليةبدال من تلك الكلمات المحذوفأضف ثم 
 ". ة األمريكيةالقوانين المعمول بها في والية نيويورك بالواليات المتحد" 
 

 ):Cambodia, Indonesia, Laos(ندونيسيا والوس أآمبوديا و
 :التحكيمفي بند جديد يسمى ما يلي أضف 

طبقا لقواعد التحكيم الخاصة  ةينعقد في سنغافوريجب أن عن طريق التحكيم والذي نهائية  ة تسويا هذةالضمانات المحدودبيان تنشأ عن منازعات ية آسوف يتم تسوية "
 SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER(  (SIAC(بمرآز سنغافورة للتحكيم الدولي السارية المفعول في حينها 

RULES)متضمنا هذه الحقائق التي تم التوصل اليها بخصوص قرار التحكيم آتابة يجب أن يكون لتحكيم نهائيا وملزما لكال الطرفين دون استئناف وقرار ايكون  و
 .لى األسانيد القانونية التي بني على أساسها الفصل والحكم في تلك المنازعات اةضافالباتلك المنازعات 

 وسوف يقوم المحكمان المعينان من قبل طرفي النزاع بتعيين  .طراف النزاع في تعيين محكم واحدأأحقية آل طرف من المحكمين ثالثة مع يجب أن يكون عدد و
   .SIACمرآز سنغافورة للتحكيم الدولي سوف يشغله رئيس  ف شاغرا ةمنصب رئيس الجلسما أصبح  اذا  .التحكيملسير عملية  ارئيسبمثابة محكم ثالث والذي سيكون 

  .آان األطراف عندها حينما خال المنصبالتي مرحلة جراءات بداية من الال وتستأنف ا .آخر يخلو من قبل طرف النزاع الذي تعلق به هذا الخلول أي منصب ويتم شغ
وال سوف أم الذي تم تعيينه  يوما من تاريخ تعيين الطرف اآلخر للمحكم الخاص به، فإن المحك٣٠خفق في تعيين محكم في خالل أو أالنزاع في اذا رفض أي من طر

 .صحيحة ةقانونية تم بصور قد هذا المحكم ن يكون تعيينبشرط أيكون هو المحكم الوحيد 
 تسمو وتسود النسخة . بخصوص هذه الدعوىالوثائق التي يتم تقديمها بما في ذلك آل المستندات أو  ةنجليزيال اة باللغةتكون آافة اجراءات الدعوي القانونييجب أن و
ى ما عداها من أي نسخ أخرى تم استخراجها بطريق الترجمة من اللغة االنجليزية ألي لغة أخرى غير  هذا علةالضمانات المحدود من بيانة ليزيلمحررة باللغة اإلنجا

 ".االنجليزية
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 )Hong Kong S.A.R. of China and Macaus S.A.R. of China(ة وماآو الصينية هونج آونج الصيني

 القانون الواجب التطبيقفي بند لى  األوة من الجملةكلمات التاليحذف الا 
 " ة التي اشتريت منها اآللةقوانين الدول"

 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف
 ".ةهونج آونج الصينيبداري الخاص القليم االقوانين ا"
 

 ):India (الهنـــد
 :ةحدود المسئولياحذف ما يلي من بند 

 Real Property( األموال العقارية واألموال الشخصية المنقولة واألضرار عن) الوفاةة شامل(ة  الجسدياإلصابات عن الناشئةضرار األ.  ١"
and Tangible Personal    Property(. 

 .  موضوع الدعوى  ةأقصي الثمن الذي دفعته لآللحد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة  .٢
 : تم حذفهثم أضف ما يلي بدال مما

األموال العينية واألموال المنقولة قاصرة فقط على األضرار و خسائر في أ) بما في ذلك الوفاة(جسدية  أي اصابات المسئولية عنتكون .  ١"
 .Lenovoالناتجة عن االهمال من جانب شرآة 

ا يتعلق بهذا البيان فان قيمة هذه األضرار المباشرة بالتزاماتها فيم Lenovoأخرى تنتج عن عدم وفاء شرآة   مباشرةضرارأوبالنسبه ألي .  ٢
 .  تكون مساوية فقط لقيمة ما دفعته في اآللة موضوع االدعاء

 :التحكيم ما يلي تحت بند جديد يسمى إدراجيتم 
 الواجبة قوانين الهندطبقا لبالهند ) Banglore(عن طريق التحكيم والذي سينعقد في بانجلور ة  نهائيةو خالفات تنشأ عن هذا البيان تسويمنازعات أيتم تسوية أي "

صدر قرار التحكيم هذا آتابة موضحا الوقائع القانونية موضوع النزاع أو قرار التحكيم نهائيا وملزما لكال الطرفين دون استئناف وسوف ييكون و . في حينهالتطبيق 
 .بهذا النزاعما يتعلق الحكم القانوني النهائي فيى النص عللى اة ضافالباالخالف 

وف يقوم المحكمان المعينان من قبل طرفي النزاع بتعيين محكم ثالث س و .طراف النزاع في تعيين محكم واحدأحقية آل طرف من أمع ة و سيكون عدد المحكمين ثالث
 مجلس نقابة المحامين رئيس هذا المنصب الشاغر يشغلف سوفشاغرا ة منصب رئيس الجلسما أصبح واذا   .جلسة التحكيمل ارئيس بمثابة سيكونهذا المحكم الثالث و

 بداية ةجراءات القانونيإلوتستأنف ا.  ة من قبل طرف النزاع الذي تعلق به هذا الخلوخاليى خرأ ويتم شغل أي مناصب   .BAR COUNCIL OF INDIAبالهند 
 .المنصبوقت خلو اليها األمر ى التي انتهة من النقط

وال أ يوما من تاريخ تعيين الطرف اآلخر للمحكم الخاص به، فإن المحكم الذي تم تعيينه ٣٠ خفق في تعيين محكم في خالل فترةأو أاذا رفض أي من طرفي النزاع 
 .ة صحيحةقانونية ن يكون التعيين قد تم بصوربشرط أسوف يكون هو المحكم الوحيد 

تسمو وتسود النسخة المحررة . ستندات أو الوثائق التي يتم تقديمها بخصوص هذه الدعوىبما في ذلك آل الم وةنجليزيإلاة جراءات باللغإلتكون آافة ايجب أن و 
 ."أخرى يتم تحريرها بلغة أخرى غير اللغة االنجليزية بطريق الترجمةأي نسخ ى ما عداها من علهذا  ة الضمانات المحدود من بيانة نجليزيإلاباللغة 

 
 ):Japan (اليابان

 :القانون الواجب التطبيقبند لى اة التالية أضف الجمل
بين طرفي هذا البيان من منطلق األخذ بتوافر حسن النية وطبقا لمبدأ مبدئيا فانه سيتم الفصل فيها هذا ة الضمانات المحدودفيما يتعلق ببيان أي شكوك اذا ما ثارت "
 ."ة بين طرفي هذا البيان المتبادلةالثق
 

 ):Malaysia (ماليزيا
 :ةحدود المسئوليية من بند احذف الجملة التال

 " أو ،ة تبعيةضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضية أو أي أضرار تبعية أو ضرار خاصأأي )  ٣"
 :ثم أضف بدال مما سبق حذفه ما يلي

 "و ة تبعية، أضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضيأو أي أضرار تبعية أو ضرار أأي )  ٣"
 

 ):New Zealand(ا نيوزيالند
 :الضمانه ما الذي يشمل بند يتم اضافة ما يلي الي

 ١٩٩٣ بموجب قانون ضمانات المستهلك لعام لكالتي ربما قد تكون مخولة حقوق ضمانات اضافية الى جانب ال بندليها في هذا المنصوص عالضمانات التعد "
)CONSUMER GUARANTEES ACT 1993( الحد منها طبقا للقانون و  تلك الحقوق أاستبعادوذلك عندما يكون من غير الممكن ريع آخر تشبموجب و أ

لو آانت تلك المنتجات تم  Lenovoمن قبل  لك تم توفيرهايية منتجات آ في مواجهة ١٩٩٣التشريع الخاص بضمانات المستهلك لعام لن يسري   .الواجب التطبيق
 ."لى النحو المحدد في هذا القانونعتجاري تتعلق بنشاط شراءها ألغراض 

 :ةدود المسئوليحبند لى اة التالية أضف العبار
البند في هذا ذآورة  فإن القيود المCONSUMER GUARANTEE ACT 1993 ١٩٩٣ة على النحو الوارد بتشريع جاريلم تكن اآلالت مشتراة ألغراض تاذا "

 ."تكون خاضعة للقيود المنصوص عليها في هذا التشريع
 

 :PRC(s Republic of China ’People( ةجمهورية الصين الشعبي
  القانون الواجب التطبيقفي بند لى األوة من الجملة حذف الكلمات التاليا
  " ةالتي اشتريت منها اآللة قوانين الدول" 

 : ما يليةثم ضع بدال من تلك الكلمات المحذوف
 )."الحاالت التي ينص فيها القانون المحلي علي غير ذلكباستثناء  (ةيكي األمرةالواليات المتحد بقوانين والية نيويورك"
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 ):Philippines (الفلبين
 :ةحدود المسئولياحذف الجملة التالية من بند 

 "ة تبعية، أو ضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضية أو أي أضرار تبعية أو ضرار خاصأأي )  ٣"
 :جملة المحذوفة العبارات التاليةثم أضف بدال من ال

بما في ذلك األضرار ضئيلة المقدار التي يحكم بها للمدعي اذا لم تكن األضرار المدعى بها ذات قيمة واألضرار التي تكفي لجبر (أي أضرار خاصة ) ٣"
و معنوية أو أي أضرار تبعية أو فرعية أو عرضية أو أي أو أي أضرار أدبية أ) الخسارة اذا آان الضرر محل الشكوى ناشئا عن التدليس أو عن القصد السيء

 " أضرار غير مباشرة أو أي أضرار اقتصادية تابعة
 :التحكيم تحت بند جديد يسمى يتم اضافة ما يلي

 طبقا )Metromanella(الفلبين  / عن طريق التحكيم والذي سينعقد في مترو مانيالة نهائيةيو تسالمحدودة هذاالمنازعات الناشئة عن بيان الضمانات تم تسوية ي"
صدر قرار التحكيم هذا آتابة موضحا الوقائع قرار التحكيم نهائيا وملزما لكال الطرفين دون استئناف وسوف ييكون و. لقوانين الفلبين الواجبة التطبيق في حينها

 .ما يتعلق بهذا النزاع فيالحكم القانوني النهائيى النص عللى اة ضافالباالقانونية موضوع النزاع أو الخالفات 
وف يقوم المحكمان المعينان من قبل طرفي النزاع بتعيين محكم ثالث س و .طراف النزاع في تعيين محكم واحدأحقية آل طرف من أمع ة و سيكون عدد المحكمين ثالث

سوف يشغله رئيس مرآز فض المنازعات بالفلبين را شاغة منصب رئيس الجلسما أصبح واذا   .جلسة التحكيمل ارئيس بمثابة سيكونهذا المحكم الثالث و
PHILIPPINE DISPUTE RESOLUTION CENTR, INC وتستأنف .  ى يخلو من قبل طرفا النزاع الذي تعلق به هذا الخلوخرأ ويتم شغل أي منصب

 .المنصبوقت خلو اليها األمر ى التي انتهة  من النقطةجراءات القانونيإلا
 

وال أ يوما من تاريخ تعيين الطرف اآلخر للمحكم الخاص به، فإن المحكم الذي تم تعيينه ٣٠ خفق في تعيين محكم في خالل فترةأو أنزاع اذا رفض أي من طرفي ال
 .صحيحة ةقانونية ن يكون التعيين قد تم بصوربشرط أسوف يكون هو المحكم الوحيد 

تسمو وتسود النسخة المحررة . ل المستندات أو الوثائق التي يتم تقديمها بخصوص هذه الدعوىبما في ذلك آ وةنجليزيإلاة جراءات باللغإلتكون آافة ايجب أن و 
 ."أخرى تم تحريرها بلغة أخرى غير اللغة االنجليزية بطريق الترجمةأي نسخ ى ما عداها من عل المحدودة هذاالضمانات  من بيانة نجليزيإلاباللغة 

 
  ):Singapore(ة سنغافور

 :ةحدود المسئوليتالية من بند احذف الجملة ال
 " أو ،ة تبعيةضرار اقتصاديأو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضية أو أي أضرار تبعية أو ضرار خاصأأي )  ٣"

 : ثم أضف بدال مما تم حذفه ما يلي
 "تبعية أو ضرار أو أي ة  أغير مباشرأي أضرار و ة أعرضيأو أي أضرار تبعية أو ضرار أأي )  ٣"

 
 )EMEA(فريقيا أروبا والشرق األوسط ووأ

 :)EMEA( أوروبا ودول الشرق األوسط ودول افريقيا آل دولتسري الشروط واألحكام التالية على 
 Lenovoشرآة مبيعات زعي وحد ممن  أو أ Lenovo من شرآة ةاآلالت المشتراى هذا علة بيان الضمانات المحدودتسري شروط وأحكام 

 :الضمانة خدم آيف يمكنك الحصول على
أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص ، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، (أوروبا الغربية أضف الفقرة التالية بالنسبة لدول 

، سان مارينو، سلوفاآيا، البرتغال، بولندا، النرويج، موناآو، هولندا، ، مالطالكسمبورج، لتوانيا، )Liechtenstein (ليختنشتاين، فيايالت، ايطاليا، يرلندا، أيسلنداأ
 ): وأي دولة يتم اضافتها الحقا الى االتحاد األوروبي، بدءا من تاريخ االلتحاقالفاتيكان،ة، دولة  المتحدةالمملك، سويسرا، السويد، سبانباسلوفانيا، أ

صالحا وممكن المطالبة به بشرط أن تكون هذه اآلالت قد تم االعالن عنها وأصبحت متاحة في  يكون ةالغربيوروبا المطلوب الحصول عليه في دول أضمان اآلالت "
 ".هذه الدول

 عالن عنهاإلقد تم اة اآللهذه ن تكون بشرط أورد خدمة م اما من خالل) ١(ة وذلك الحصول علي خدمات ضمان لهذه اآللففي أي من دول أوروبا الغربية، يمكنك 
 . منهاخدمة اللي عالحصول غب في التي ترالدولة في  Lenovo متاحة من قبل وأصبحت

و آازخستان أو المجر أو جورجيا أو جمهورية التشيك  أو آرواتيا أو بلغاريا أ والهرسك ةالبوسنأو و بيالروسيا أرمينيا أو ألبانيا  في أخصيشأي حاسب اشتريت  إذا
و جمهورية أو روسيا  أو رومانيا أو بولندا أ وفاو مولدأ) FYROM(و مقدونيا أ )جمهورية يوغوسالفيا سابقا(درالية الفيو جمهورية يوغسالفيا أو آيرجستان أ

عالن إلقد تم اة اآللهذه ن تكون خالل مورد خدمة بشرط أ بأي من هذه الدول من ةآرانيا، فيمكنك الحصول علي خدمات ضمان لهذه اآللأوو أو سلوفينيا أالسلوفاك 
 .منهاخدمة اللي عالحصول غب في التي ترالدولة في  Lenovo وأصبحت متاحة من قبل عنها

  التي يتم الشراء منهاةالدولمورد خدمة خالل  من ةيمكنك الحصول علي خدمات الضمان لهذه اآللفربما فريقيا، أو أ من أي بلد في الشرق األوسط ةاذا قمت بشراء آل
مورد  آيلومتر من ٥٠تكون خدمة الضمان في أفريقيا متاحة في مدى قدره و .  ةلدولهذه افي  Lenovoخالل من عالن عنها إلم اقد تة اآللهذه ن تكون بشرط أوذلك 
 . آيلومتر فان تكلفة نقل اآللة من والى هذا الكيان سوف تقع على عاتقك٥٠خدمة تزيد عن مورد الوفي حالة ما تكون المسافة بينك وبين .  الخدمة

 :القانون الواجب التطبيق يلي من بند قم بحذف ما
  "ةالتي اشتريت منها اآللة قوانين الدول"

 :ثم أضف العبارات التالية بدال مما تم حذفه وذلك على النحو المبين فيما يلي لكل دولة
 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه

 " قوانين النمسا" )١
 :وذلك للبلدان التالية

 )FYR Macedonia (دونياقوموآيرجستان  والهرسك وبلغاريا وآرواتيا وجورجيا والمجر وآازخستان ةروسيا والبوسناليربيجان وبأذرمينيا وألبانيا و أ
 ).FR Yugoslavia(  الفيدراليةيوغسالفياجمهورية  نيا وطاجكستان وترآمنستان واوآرانيا واوزبكستان وي وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاآيا وسلوفولدوفاوم
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 : ما يلي بدال مما تم حذفهأضف
 " قوانين فرنسا" )٢

 :وذلك للبلدان التالية
جمهورية جيبوتي ووديوالتشاد وجزر القمر وجمهورية الكنغو ى فريقيا الوسطأالجزائر وبنين وبورآينافاسو والكاميرون وجزر الكاب األخضر وجمهورية  

حل العاج ولبنان ومدغشقر ومالي سا والجابون وجامبيا وجوينا وغينيا بيساو وةرنسيفوبولنزيا ال ة وجوايانا الفرنسيةستوائيإل وجوايانا اةالكنغو الديمقراطي
 . وتوجو وتونس وفانواتو ووالس وفيوتوناةر وروانيا والسنغال وصقليينيجالوة وموريتانيا وموريشيس ومايوت والمغرب وآاليدونيا الجديد

 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه
  "قوانين فنلندا" )٣

 :وذلك للبلدان التالية
 .استوانيا والتفيا وليتوانيا

 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه
 " قوانين انجلترا" )٤

 :وذلك للبلدان التالية
 وباآستان ا وموزمبيق ونيجيريا وعمانطغانا واألردن وآينيا والكويت وليبيريا ومالوي ومالاثيوبيا ووبتسوانا وبوروندي ومصر واريتريا و في انجوال والبحرين
ة الضقسيراليون والصومال وتنزانيا وأوغندا ودول االمارات العربية والمملكة المتحدة البريطانية و وةالسعوديالمملكة العربية وتوم واوقطر ورواندي وس

  . واليمن وزامبيا وزمبابويةغز/ةالغربي
 :أضف ما يلي بدال مما تم حذفه

 " قوانين جنوب افريقيا" )٥
 :اليةوذلك للبلدان الت

 .جنوب افريقيا وناميبيا وليسوتو وسوازيالند
 :السلطة القضائيةلبند  ةستثناءات التاليإلايتم اضافة 

 ( ينعقد االختصاص القضائي للنظر وللفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحدودة هذا لمحكمة فيينا القانونية المختصة بالنمسا : نمسا  بالنسبة لل        )١
      Inner-City.( 

 ات التقاضي واألمور المتعلقة بتطبيقينعقد االختصاص القضائي للنظر وللفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحدودة هذا بما في ذلك آافة اجراء )٢
 :       هذا البيان للمحاآم االنجليزية بصفة قاصرة وذلك للدول التالية

وي ومالطا وموزمبيق ونيجيريا وعمان وباآستان ريا وماالينجوال والبحرين وبتسوانا وبوروندي ومصر واريتريا واثيوبيا وغانا واألردن وآينيا والكويت وليبأ
 ة والضفة المتحدةمارات العربيإلادول راليون والصومال وتنزانيا واوغندا وي وسةالسعوديالمملكة العربية و )Sao Tome( وتوميدا وساناوقطر ورو

 .ليمن وزامبيا وزمبابويا وةغز/ةالغربي
التسجيل الخاص بك أو المرآز التجاري الذي يقع فيها مكتب التي ينعقد االختصاص القضائي لقانون ومحاآم عاصمة الدولة : بالنسبة لبلجيكا ولوآسمبورج )٣

 .ا وذلك للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحدودة هذا بما في ذلك تفسير وتطبيق هذا البيان بهةم تسجيل اآللت
ي ذلك األمور المتعلقة بتطبيق هذا البيان لمحكمة ينعقد االختصاص القضائي للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحدودة هذا بما ف )٤

 : باريس التجارية وذلك بالنسبة للدول التالية
جيبوتي ديفرنسا والجزائر وبنين وبورآينافاسو والكاميرون وجزر الكاب األخضر وجمهورية افريقيا الوسطي والتشاد وجزر القمر وجمهورية الكنغو و

 والجابون وجامبيا وجوينا وغينيا بيساو وساحل العاج ولبنان ة وبولنزيا الفرنسية وجوايانا الفرنسيةستوائيإلانا ا وجوايةالكنغو الديمقراطيجمهورية و
 وتوجو وتونس وفانواتو ووالس ة والنيجر وروانيا والسنغال وصقليةومدغشقر ومالي وموريتانيا وموريشيس ومايوت والمغرب وآاليدونيا الجديد

 .وفيوتون
 أو  هذا حدودة بيان الضمانات المتنشأ عن آل المنازعات التي ينعقد االختصاص القضائي لمحكمة موسكو للتحكيم وذلك للنظر والفصل في : ابالنسبة لروسي )٥

  تنفيذهمو عدانهاءه أ/تنفيذه أو بطالنهو تفسيره أ بةالمتعلق
لى السلطة هذا اة ببيان الضمانات المحدودة احالة أي منازعات متعلقعلى طرفا هذا البيان جنوب افريقيا وناميبيا وليسوتو وسوازيالند، يتفق بالنسبة ل )٦

 .نسبرجاجوهب العليا ةمحكمالقضائية  لل
) حمدأ نالسلطا(اسطنبول الفصل فيها بواسطة المحاآم المرآزية في  هذا سيتم ةالضمانات المحدود بيانتنشأ عن ترآيا آل المنازعات التي بالنسبة ل )٧

 .ترآيابجمهورية في اسطنبول القضائية والسلطات 
 ينشأ عن بيان الضمانات المحدودة هذا سيتم عرضه بصفة قاصرة أمام المحكمة قانوني ادعاء أي فان ، الوارد ذآرها تحديدا فيما يليالدول ل من كبالنسبة ل )٨

 محكمة  )  ودمحكمة ميالنو بالنسبة اليطاليا  )  و جحيفا بالنسبة السرائيلمحكمة تل أبيب ب)  و بمحكمة أثينا بالنسبة لليونان) أ       المختصة وذلك على النحو التالي 
 ،ألسبانيا ةمدريد بالنسبمحكمة )  للبرتغال وهـة بالنسبةلشبون      

 . السلطة القضائية بالمحاآم االنجليزيةلي  هذا اة ببيان الضمانات المحدودةحالة أي منازعات متعلقفان طرفي هذا البيان يتفقا على ا ة المتحدةمملكوبالنسبة لل          )٩
  التحكيميتم اضافة ما يلي الى بند جديد يسمى 

 FYR(في ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيال روسيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وآرواتيا وجيورجيا والمجر وآازاخستان وآارجستان ومقدونيا 
Macedonia (وسلوفاآيا وسلوفينيا وتاجاآستان وترآمستان وأوآرانيا وأوزباآستان وجمهورية يوغوسالفيا الفيدرالية، ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا 

هذا أو التي تتعلق بانتهاك أو انهاء أو بطالن بيان الضمانات المحدوة هذا، يتم الفصل فيها نهائيا طبقا " الضمانات المحدودة"آل المنازعات التي تنشأ عن بيان  في
يتم عقد التحكيم .  وذلك بتعيين ثالثة محكمين طبقا لهذه القواعد) قواعد فيينا(لتحكيم الخاصة بمرآز التحكيم الدولي للغرفة االقتصادية الفيدرالية في فيينا لقواعد ا

.  محكمين نهائيا وسيكون ملزما لكل من الطرفينفي فيينا بالنمسا حيث تكون اللغة الرسمية التي يتم ممارسة االجراءات بها هي اللغة اإلنجليزية، آما سيكون قرار ال
 الخاصة بتقنين االجراءات المدنية النمساوي لإلجراءات المدنية، يقوم الطرفين بإعالن تخليهم صراحة عن تطبيق (2) 598وبناءا على ذلك، فانه طبقا للفقرة 

 . وم باسناد اجراءات التقاضي الى المحكمة المختصة في البلد الذي تم ترآيب اآللة به قد تقLenovoاال أن شرآة .   الخاصة بهذا التقنين7 الشكل (1) 595الفقرة 
، آل المنازعات التي تنشأ عن بيان الضمانات المحدودة، سيتم الفصل فيها بصفة نهائية بطريق التحكيم الذي سيعقد في هلسنكي في استوانيا والتيفيا وليتوانيا
إذا لم يتفق المحكمين على .  سيقوم آل طرف بتعيين محكم عنه، ثم يقوم المحكمين بتعيين رئيسا.  فنلندية الواجبة التطبيق في حينهابفنلندا طبقا لقوانين التحكيم ال

 . اختيار رئيس الجلسة فستقوم الغرفة التجارية المرآزية في هلسنكي بتعيين رئيسا
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  (EU) االتحاد األوروبي
  : االتحاد األوروبيالشروط التالية تنطبق على آل بالد

صالحا وممكن المطالبة به في آل دول االتحاد األوروبي بشرط أن تكون هذه اآلالت قد تم يكون المطلوب الحصول عليه في دول االتحاد األوروبي ضمان اآلالت "
 ".االعالن عنها وأصبحت متاحة في هذه الدول

 :نآيفية الحصول على خدمة الضما يتم إضافة ما يلي إلى بند
ضمانات  للIBM  من بيان – في دول االتحاد األوروبي، يرجى مراجعة قائمة أرقام الهاتف في الجزء الثالث IBMللحصول على خدمة الضمان من شرآة 

 .المحدودة هذا
 : على العنوان التاليIBMيمكنك االتصال بشرآة 

IBM Warranty & Service Quality Dept. 
PO Box 30 

Spango Valley 
Greenock 

Scotland PA16 0AH 
 المستهلكين

يتمتع المستهلكين بحقوق قانونية بموجب التشريعات الوطنية الواجبة التطبيق على المبيعات من البضائع االستهالآية وهذه الحقوق ال تتأثر بالضمانات المنصوص 
 .عليها في بيان الضمانات المحدودة هذا

 
 : وسويسراارك وفنلندا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا والسويدالنمسا والدانم: بالنسبة للدول التالية

 -: وذلك للدول السابقة فقط واضافة ما يلي بدال مما تم حذفهحدود المسئوليةيتم حذف آل ما جاء في بند 
 :ون الواجب التطبيقتسري الشروط واألحكام التالية فيما عدا الحاالت التي يرد بشأنها نص آخر في القان

مسئولياتها المتعلقة ببيان الضمانات المحدودة هذا محصورة فقط ها ل األضرار أو الخسائر التي قد تنشأ عن تنفيذ عنLenovoتكون مسئولية شرآة  .١
هناك خطأ من شرآة وفاء بالتزاماتها وذلك فقط اذا آان الفي نطاق تعويض تلك األضرار التي يثبت فعال أنها نشأت بصفة مباشرة عن عدم 

Lenovoبحد أقصى يساوي ما ( هذا الخطأ يرتبط بالضرر الناشئ بعالقة سببية مباشرة وتقتصر قيمة التعويض عن قيمة الضرر المباشر  وآان
 ).دفعته في اآللة التي آانت سببا في ذلك الضرر المباشر

واألضرار عن األموال العقارية واألموال المنقولة بشرط أن تكون  واألضرار الالحقة) وفاةبما في ذلك ال(ال ينطبق التحديد السابق ذآره على األضرار الجسدية 
 .  مسئولة عن تلك األضرار مسئولية قانونية Lenovoشرآة 

 : باحتمال حدوث أي منهمتم اإلخطار مسئولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو ا أو موزعيهاأو مورديه Lenovoكون يلن 
 الفقد أو التلف الذي يصيب البيانات .١
 األضرار العرضية أو التبعية أو األضرار الغير مباشرة أو عن أي أضرار اقتصادية تبعية  .٢
 أي خسائر في األرباح حتى لو آانت هذه الخسائر قد نتجت بصفتها تابع فوري للواقعة التي آانت سببا في هذه األضرار .٣
  . أو في سمعة المكان أو فيما يتوقع من المدخراتأي فقد في األعمال أو في اإليرادات .٤

 بالنسبة لفرنسا وبلجيكا
 -: وذلك للدول السابقة فقط واضافة ما يلي بدال مما تم حذفهحدود المسئوليةيتم حذف آل ما جاء في بند 

 :طبيقتسري الشروط واألحكام التالية فيما عدا الحاالت التي يرد بشأنها نص آخر في القانون الواجب الت
لمسئولياتها المتعلقة ببيان الضمانات المحدودة هذا محصورة فقط ها  األضرار أو الخسائر التي قد تنشأ عن تنفيذ عنLenovoتكون مسئولية شرآة .  ١

من شرآة وفاء بالتزاماتها وذلك فقط اذا آان هناك خطأ الفي نطاق تعويض تلك األضرار التي يثبت فعال أنها نشأت بصفة مباشرة عن عدم 
Lenovoبحد أقصى يساوي ما ( هذا الخطأ يرتبط بالضرر الناشئ بعالقة سببية مباشرة وتقتصر قيمة التعويض عن قيمة الضرر المباشر  وآان

 ).دفعته في اآللة التي آانت سببا في ذلك الضرر المباشر
واألضرار عن األموال العقارية واألموال المنقولة بشرط أن تكون  ضرار الالحقةواأل) بما في ذلك الوفاة(ال ينطبق التحديد السابق ذآره على األضرار الجسدية 

 .مسئولة عنها مسئولية قانونية Lenovoشرآة 
 :حدوث أي منهمتم اإلخطار باحتمال أو مورديها أو موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو  Lenovoلن تكون شرآة 
 لذي يصيب البياناتالفقد أو التلف ا .١
 األضرار العرضية أو التبعية أو األضرار الغير مباشرة أو عن أي أضرار اقتصادية تبعية  .٢
 أي خسائر في األرباح حتى لو آانت هذه الخسائر قد نتجت بصفتها تابع فوري للواقعة التي آانت سببا في هذه األضرار   .٣
 .مكان أو فيما يتوقع من المدخراتأي فقد في األعمال أو في اإليرادات أو في سمعة ال .٤

 :تسري الشروط واألحكام التالية على الدولة المذآورة أو المشار اليها
 بالنسبة للنمسا

 .شروط هذا البيان للضمانات المحدودة تحل محل أي ضمانات الزامية يتم تطبيقها
  ما الذي يشمله هذا الضمانيتم حذف الجملة التالية من بند 

وهي تلك صفات الرسمية المعلن عنها ستكون مطابقة للمواآن اآللة و )٢سوف تكون خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة ) ١آل آلة أن  Lenovoتضمن شرآة "
 "").المواصفات(" تكون متاحة عند الطلبالمواصفات التي 

 :ثم يضاف ما يلي بدال من الجملة التي تم حذفها سابقا
 ."وظائف اآللة المرتبطة باالستعمال العادي المعتاد لآللة وآذلك مطابقة اآللة لمواصفاتها Lenovo طراز يغطي الضمان الممنوح آللة من"
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 ما الذي يشمله هذا الضمانيتم اضافة الجمل التالية لبند 
 .تشريعيا آحد أدنىتكون الفترة الزمنية المحددة للمستهلكين لالعتراض على انتهاك الضمان هي الفترة الزمنية المنصوص عليها "

فيمكنك المطالبة باسترداد جزئي للحصول على  Lenovoالخاص بك غير قادر على اصالح اآللة التي من طراز مورد الخدمة أو  Lenovoفي حالة ما تكون شرآة 
من قيمة اآللة بعد خصم مبلغ من تلك القيمة ممثال جزء مما دفعته وذلك آبديل عن اصالح اآللة بشرط أن يكون هناك تبرير لهذا االسترداد الجزئي مبني على أساس 

 ."لنسبة استهالك اآللة التي لم يمكن اصالحها أو يمكنك المطالبة بفسخ العقد الذي بموجبه حصلت على تلك اآللة والحصول على ما دفعته
 : على دولة النمساما الذي يشمله هذا الضمانال تسري العبارات التالية الموجودة في بند 

أخرى سواء آانت تلك الضمانات ضمانات سود على ما عداها من أي تهي و Lenovo الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شرآة يلضمانات السابق ذآرها ها"
  .لغرض معينمالءمة التجارية والالضمانات الضمنية : سبيل المثال وليس الحصرتشمل هذه الضمانات األخرى على ضمنية و أو صريحةاألخرى 

 وفي مثل ؛نطبق عليكال يالسابق قد بعاد ستال وبالتالي فإن اة و الضمنيصريحة أالضمانات البعاد ستابة و النظم القضائيأفي بعض الحاالت قد ال تسمح بعض الواليات 
 .ية ضمانات بعد فترة الضمانآ فترة الضمان و ال تسري قاصرة عليهذه الحاالت فإن تلك الضمانات تكون 

 ."ليه فإن التحديدات السابقة قد ال تسري عليكعمدة سريان الضمانات الضمنيه وبتحديد  قد ال تسمح ةو النظم القضائيأيات بعض الوال
 لتصحيح المشكلة Lenovoما الذي ستقوم به شرآة أضف بند جديد يسمى 

 ةلتصحيح المشكل Lenovoما الذي ستقوم به شرآة ثم أضف ما يلي الى بند 
 ."IBM تكلفة النقل لتسليم اآللة التي بها عطل الى مقربسداد  Lenovoان، تقوم شرآة خالل فترة الضم"

 حدود المسئوليةيتم اضافة العبارات التالية الى بند 
 Lenovo الحدود واالستثناءات المنصوص عليها في بيان الضمانات المحدودة هذا لن تنطبق على الضرر اذا آان مصدره غش أو اهمال جسيم صادر من شرآة"

 ."وذلك للضمانات الصريحة فقط
  حدود المسئوليةاحذف الجملة التالية من بند 

 موضوع الدعوى  ةأقصي الثمن الذي دفعته لآللحد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة .  ٢"
 : أضف بدال من الجملة السابقة التي تم حذفها ما يليثم ،
فيما يتعلق بهذا البند  Lenovo تقتصر مسئولية شرآة وموضوع الدعوى  ةي الثمن الذي دفعته لآللأقصحد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة .  ٢"

 ."على االخالل بشروط التعاقد األساسية وذلك في حاالت االهمال العادي
 
 مصر 

 يتم حذف الجملة التالية من بند حدود المسئولية
 :ثم أضف الجملة التالية بدال من الجملة التي تم حذفها موضوع االدعاء  ةلذي دفعته لآللأقصي الثمن احد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة .  ٢"
 .هو ما دفعته ثمنا لآللة موضوع االدعاء  Lenovoبالنسبة ألي أضرار مباشرة أخرى، سوف يكون الحد األقصى لمسئولية "

 . تغييروموزعي المبيعات آما هو دونيبقى ما هو معموال به بشأن موردي الخدمة 
 

 فرنسا
 )حدود المسئوليةبند ( من هذا البند ١يحل ما يلي محل الجملة الثانية من الفقرة رقم :  حدود المسئولية

مسئولة عن  Lenovo، فلن تكون شرآة Lenovoفي مثل هذه األحوال وبغض النظر عن األساس الذي تكون مستندا اليه لطلب التعويض عن أضرار من شرآة 
  ١ما هو مذآور في النقطة رقم أي شيء يزيد ع

 .حدود المسئولية، الوارد ذآرهما في بند ٢والنقطة رقم 
 
 ألمانيا

 
 احذف ما يلي من بند ما الذي يشمله هذا الضمان

 المعلن عنها من قبلستكون مطابقة للمواصفات الرسمية آن اآللة و )٢سوف تكون خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة ) ١آل آلة أن   Lenovo تضمن شرآة "
 "").المواصفات(" تكون متاحة عند الطلبتي  والوهي تلك المواصفات  Lenovoشرآة 

 :ثم أضف الجملة التالية بدال من الجملة التي تم حذفها سابقا
 يغطي هذا الضمان مطابقة تلك اآللة وظائف اآللة التي تكون مرتبطة باالستعمال العادي المألوف لآللة آما Lenovoيغطي الضمان الممنوح آللة من طراز "

 ."لموصفاتها
 :ما الذي يشمله هذا الضمانثم أضف الجمل التالية لبند 

فيمكنك المطالبة  Lenovoبك غير قادر على اصالح اآللة التي من طراز مورد الخدمة الخاص كون يالحد األدنى لفترة الضمان هو اثنى عشر شهرا، في حالة ما 
صول على جزء مما دفعته وذلك آبديل عن اصالح اآللة بشرط أن يكون هناك تبرير لهذا االسترداد الجزئي مبني على أساس من قيمة اآللة بعد باسترداد جزئي للح

والحصول على ما خصم مبلغ من تلك القيمة ممثال لنسبة استهالك اآللة التي لم يمكن اصالحها أو يمكنك المطالبة بفسخ العقد الذي بموجبه حصلت على تلك اآللة 
 .دفعته

 : على ألمانياما الذي يشمله هذا الضمانال تسري العبارات التالية الموجودة في بند 
أخرى سواء آانت تلك الضمانات ضمانات سود على ما عداها من أي تهي و Lenovo الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شرآة يالضمانات السابق ذآرها ه"

 . لغرض معينمالءمة التجارية والالضمانات الضمنية : سبيل المثال وليس الحصرتشمل هذه الضمانات األخرى على ية وضمن أو صريحةاألخرى 
 وفي مثل ؛نطبق عليكال يالسابق قد بعاد ستال وبالتالي فإن اة و الضمنيصريحة أالضمانات البعاد ستابة و النظم القضائيأفي بعض الحاالت قد ال تسمح بعض الواليات 
 .ية ضمانات بعد فترة الضمانآ علي فترة الضمان و ال تسري ة هذه الحاالت فإن تلك الضمانات تكون قاصر

 ."ليه فإن التحديدات السابقة قد ال تسري عليكعمدة سريان الضمانات الضمنيه وبتحديد  قد ال تسمح ةو النظم القضائيأبعض الواليات 
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 لتصحيح المشكلة Lenovo ما الذي ستقوم به شرآةأضف بند جديد يسمى 
 لتصحيح المشكلة Lenovoما الذي ستقوم به شرآة ثم أضف ما يلي الى بند 

 .Lenovo على نفقة شرآة IBMأو  Lenovo خالل فترة الضمان فقط ستكون تكلفة نقل اآللة التي بها عطل الى مقر شرآة
 حدود المسئوليةثم أضف ما يلي الى بند 

 Lenovoصوص عليها في بيان الضمانات المحدودة هذا لن تنطبق على الضرر اذا آان مصدره غش أو اهمال جسيم صادر من شرآة الحدود واالستثناءات المن"
 ."وذلك للضمانات الصريحة فقط

 :ثم قم باضافة هذه الجملة
 :وذلك بعد الجملة التالية مباشرة."  االت االهمال العاديفيما يتعلق بهذا البند على االخالل بشروط التعاقد األساسية وذلك في ح Lenovoتقتصر مسئولية شرآة "
 ".موضوع الدعوى  ةأقصي الثمن الذي دفعته لآللحد  بة المباشرةاألضرار الفعليقيمة "
 

 المجر
 

 :حدود المسئوليةقم باضافة ما يلي في نهاية بند 
 Lenovo وذلك في الحاالت التي يصدر فيها تصرف عمدي من جانب البند فقطهذا ال تسري االستثناءات الخاصة بحدود االعفاءات من المسئولية المذآورة في 

 . جسيم عن عمد أو فعل عمدي يعد فعال جنائيا وترتب على ذلك التصرف العمدي وفاة عمدية أو مساس بالسالمة الجسدية أو الصحية عن عمدإهمالينطوي على 
من التقنين المدني ) ٢ (٣١٤ بوصفها شروط صحيحة آما يقبال سريان البند المشار اليه بالرقم حدود المسئولية يقبل طرفا بيان الضمانات المحدودة هذا ما جاء ببند

 .حدود المسئوليةالمجري طالما أن سعر الشراء وآذلك المميزات الممنوحة بموجب بيان الضمانات المحدودة هذا تحدث توازنا مع ما جاء ببند 
 

 أيرلندا
 

 ما الذي يشمله هذا الضمان أضف ما يلي الى بند
 :باستثناء ما تم النص عليه صراحة بموجب هذه الشروط واألحكام فانه يتم استبعاد ما يلي

 األحكام التشريعية بما في ذلك آل الضمانات الضمنية ودون االخالل بعمومية ما سبق ذآره •
أو قانون بيع المنتجات وتقديم ) Sale of Goods Act 1893 (1893وآذلك الضمانات التي ينطوي عليها قانون بيع المنتجات الصادر عام  •

  )Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 (1980  الخدمات الصادر عام 
 : ثم أضف بدال مما تم حذفه ما يليحدود المسئوليةاحذف جميع ما جاء في بند 

 Lenovoتعني القيام بعمل أو االدعاء أو االمتناع عن عمل أو االهمال الذي يقع من جانب ) Default ("خطأ" فان آلمة حدود المسئوليةفيما يتعلق بهذا البند بند 
تجاهك فيما يتعلق فقط بموضوع بيان الضمانات المحدودة هذا سواء آانت تلك المسئولية القانونية  Lenovoبشرط أن ينشأ عن أي مما سبق مسئولية قانونية لشرآة 

 .سئولية تقصيريةمسئولية عقدية أو م
وذلك اذا آانت هذه األخطاء تؤدي جميعها أو تساهم آلها بصفة أساسية في تحقيق نفس الخسارة أو ) One Default(بمثابة خطأ واحد " األخطاء"يعتبر أي عدد من 

 .ويعتبر هذا الخطأ الواحد قد تم حدوثه في التاريخ الذي حدث فيه أخر خطأ من هذه األخطاء.  نفس الضرر
 Lenovoنتيجة لخطأ ويتضمن هذا البند الحد األقصى لحدود مسئولية شرآة  Lenovoقد تنشأ بعض األحوال أو الظروف التي تؤهلك لطلب تعويض من شرآة 

 .وبالتالي الحد األقصى للتعويض المستحق لك
 هذه األضرار قد نتجت عن اهمال صدر من  مسئولية التعويض عن أضرار الوفاة أو االصابات الجسدية بشرط أن تكون  Lenovoتقبل شرآة  .١

 .Lenovo شرآة 
 ،    "مسئولة عن أي مما يلي Lenovoلن تكون شرآة "بشرط عدم التعارض مع العناصر الثالثة المنصوص عليها فيما يلي تحت الفقرة المسماة  .٢

  Tangible(ال الخاصة بك الثابت منها والمنقول تقبل مسئولية التعويض عن األضرار الطبيعية الالحقة بملكية األمو Lenovo فان شرآة 
Property ( بشرط أن تكون هذه األضرار قد نتجت عن اهمال صدر من شرآةLenovo. 

لن ) Default(عن الضرر الفعلي الناشئ عن اي خطأ  Lenovo السابق ذآرهما فان مسئولية شرآة ٢ و١فيما عدا ما نص عليه في النقطتين رقم  .٣
 من قيمة ما دفعته في اآللة المرتبطة ارتباط مباشر بالخطأ الذي ينتج عنه الضرر الفعلي% ١٢٥ من األحوال عن تزيد في أي حال

 :مسئولة عن أي مما يلي Lenovoلن تكون شرآة 
مسئول بأي  Lenovoت شرآة  أو موزعي مبيعا الخدمةأو موردي Lenovo سابقا فلن يكون أي من شرآة ١فيما عدا المسئولية المنصوص عليها في الفقرة رقم 

عن  Lenovoأو مورديها أو من موزعي مبيعات شرآة  Lenovoحال من األحوال وال تحت أي ظرف من الظروف عن أي شيء مما يلي حتى لو أخطرت شرآة 
 :احتمال حدوث أي من الخسائر التالية

 الفقد أو التلف الذي يصيب البيانات .١
 شرة أو الخسائر التبعيةالخسائر الخاصة أو الخسائر الغير مبا .٢
 الخسائر التي تلحق باألرباح أو الخسائر التي تلحق باألعمال أو الخسائر في االيرادات أو الخسائر الناجمة عن سمعة المكان أو .٣

             الخسائر التي تلحق المتوقع من األرباح
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 سلوفاآيا
 

 حدود المسئوليةأضف الجمل التالية في نهاية بند 
 من §§  386-373تسري الحدود والقيود المنصوص عليها في هذا البند الى الحد الذي ال تعد معه تلك الحدود محظورة بموجب المادة المشار اليها بالرقم "

 ."التقنين التجاري السلوفاآي
 جنوب افريقيا وناميبيا وبوتسوانا وليسوتو وسويسرا

 :حدود المسئوليةأضف الجملة التالية الى بند 
فيما يتعلق بموضوع بيان  Lenovoتجاهك عن األضرار الفعلية الناجمة عن آل ما يتعلق بعدم األداء من قبل شرآة    Lenovoتكون المسئولية الكاملة لشرآة "

 ". Lenovoالضمانات المحدودة هذا قاصرا على قيمة ما دفعته بالنسبة لآللة موضوع ادعائك ضد شرآة 
 

 المملكة المتحدة
 

 : سابقا ثم أضف ما يلي بدال مما تم حذفهحدود المسئولية آل ما جاء ببند احذف
  Lenovoتعني القيام بعمل أو االدعاء أو االمتناع عن عمل أو االهمال الذي يقع من جانب) Default" (خطأ" فان آلمة حدود المسئوليةفيما يتعلق بهذا البند بند 

تجاهك فيما يتعلق فقط بموضوع بيان الضمانات المحدودة هذا سواء آانت تلك المسئولية القانونية  Lenovoلشرآة نية بشرط أن ينشأ عن أي مما سبق مسئولية قانو
 .مسئولية عقدية أو مسئولية تقصيرية

سية في تحقيق نفس الخسارة أو وذلك اذا آانت هذه األخطاء تؤدي جميعها أو تساهم آلها بصفة أسا) One Default(بمثابة خطأ واحد " األخطاء"يعتبر أي عدد من 
 .ويعتبر هذا الخطأ الواحد قد تم حدوثه في التاريخ الذي حدث فيه أخر خطأ من هذه األخطاء.  نفس الضرر

 Lenovoنتيجة لخطأ ويتضمن هذا البند الحد األقصى لحدود مسئولية شرآة  Lenovoقد تنشأ بعض األحوال أو الظروف التي تؤهلك لطلب تعويض من شرآة 
 .وبالتالي الحد األقصى للتعويض المستحق لك

 :المسئولية الناتجة عما يلي Lenovoستقبل شرآة  .١
 وآذلك  Lenovoالوفاة أو األضرار الجسدية التي نشأت نتيجة اهمال من شرآة  )أ
  (١٩٧٩عام  بموجب البند الثاني عشر من قانون مبيعات البضائع لإليهاالمشار  Lenovo في تنفيذ التزامات اإلخفاق)   ب

       Sale of Goods Act 1979 ( 1982أو المشار اليها بموجب البند الثاني من قانون توريد البضائع والخدمات لعام) Supply of Goods  
and Services Act 1982       (قاأو بموجب أي تعديل تشريعي يطرأ على أي من البند الثاني عشر أو البند الثاني المشار اليهما ساب. 

 Tangible(المسئولية الناجمة عن األضرار الطبيعية الالحقة بملكية األموال الخاصة بك الثابت منها والمنقول  Lenovoستقبل شرآة  .٢
Property      (  بشرط أن تكون تلك المسئولية ناجمة عن اهمال شرآةLenovo  وآذلك بشرط أن ال تتعارض تلك المسئولية في أي حال من

 ما ورد األحوال مع 
 :"مسئولة عن أي مما يلي Lenovoلن تكون شرآة "                ذآره بموجب الفقرة المسماة 

            لن) Default(عن الضرر الفعلي الناشئ عن أي خطأ  Lenovo السابق ذآرهما فان مسئولية شرآة ٢ و١فيما عدا ما نص عليه في النقطتين  .٣
 .من قيمة ما دفعته في اآللة المرتبطة ارتباط مباشر بالخطأ الذي ينتج عنه الضرر الفعلي% ١٢٥ نفي أي حال من األحوال ع  تزيد

حيث تكون تلك الحدود   وعلى مورد الخدمة  Lenovo وعلى موزعي مبيعات شرآة  Lenovo شرآة  ما سبق ذآره من حدود قصوى ينطبق آذلك على موردي
 آلهم جميعا مسئولين عنه تجاهك Lenovo وموزعي مبيعات شرآة  الخدمةوموردي   Lenovoقصى الذي تكون شرآة المنصوص عليها في هذا البند هي الحد األ

باحتمال حدوث أي  Lenovoأو مورديها أو موزعيها مسئولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو أخطرت شرآة  Lenovoلن تكون شرآة 
 :منهم

 لبياناتالفقد أو التلف الذي يصيب ا .١
 مباشرة أو الخسائر التبعية الغير الخسائر الخاصة أو الخسائر  .٢
 الخسائر التي تلحق باألرباح أو الخسائر التي تلحق باألعمال أو الخسائر في االيرادات أو الخسائر الناجمة عن سمعة المكان أو الخسائر التي .٣

  تلحق بما آان متوقعا من أرباح              
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  بيانات الضمانات–الجزء الثالث 
 

 .Lenovoيتيح الجزء الثالث هذا بيانات تتعلق بالضمانات التي تسري على اآللة الخاصة بك، متضمنا فترة الضمان ونوع خدمة الضمان التي تقدمها شرآة 
 فترة الضمان

 .د فيما يليقد تختلف فترة الضمان طبقا للدولة أو اإلقليم، ويتم تحديد فترة الضمان هذه في الجدول الموجو
 .تعني أيا من هونج آونج أو ماآاو فهما اقليمان اداريان للصين" اإلقليم"آلمة : ملحوظة

 : سنوات لألجزاء المكونة لآللة وتكون مدتها سنة واحدة فقط للعمالة التي تقوم بتنفيذ خدمة الضمان ما يلي٣يقصد بفترة الضمان التي تكون مدتها 
 :ضمان دون تكاليف على األساس التاليتقدم خدمة ال Lenovoأن شرآة 

 أن السنة األولى فقط من فترة الضمان تشمل األجزاء المكونة لآللة والعمالة التي تؤدي خدمة الضمان .١
 مة الصالح اآللةأما بالنسبة للعمالة الالز.  أما السنة الثانية والثالثة فتشمل آل منهما األجزاء المكونة لآللة التي قد تكون مطلوبة ألغراض االستبدال .٢

 طالبك بسداد تكلفتها حيث أن تكلفة العمالة ية سوف مورد الخدم      أو للقيام بعملية استبدال المكونات أو األجزاء خالل السنتين الثانية والثالثة فان 
 .      المطلوبة لالصالح وتغيير األجزاء تقع على عاتقك في خالل السنتين الثانية والثالثة

 
  XXXX نوع اآللة

 البلد أو اإلقليم الذي تم الشراء منه فترة الضمان نوع خدمة الضمان
   
    

   
 

 :أنواع خدمة الضمان
قوم بتقديم هذه الخدمة طبقا لنوع خدمة الضمان المحددة لآللة الخاصة بك آما هو وارد في يسمورد الخدمة اذا آانت خدمة االصالح أو استبدال اآللة أمر مطلوب فان 

سوف يتم تحديد موعد أداء الخدمة بناءا على الوقت الذي قمت فيه باالبالغ عن طلب الخدمة وآذلك بناء .  لجدول الموضح أعاله وعلى النحو الوارد وصفه فيما يليا
 .  ابة ضمان لزمن استجابة معينالمستوى الذي تؤدى به الخدمة آزمن استجابة يعبر عن هدف محل سعي واعتبار ولكنه ليس بمث.  على المتاح من قطع الغيار

قد ال يكون مستوى الخدمة واحدا أو متماثال في المقار آلها على مستوى العالم وقد تكون هناك تكلفة اضافية يجب عليك سدادها بالنسبة لألماآن التي تكون خارج 
الذي يتبع منطقتك أو اتصل ورد الخدمة بالمقار المختلفة والدول اتصل بم للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق مورد الخدمة،نطاق أماآن الخدمة المعتادة ل
  .بموزع المبيعات الخاص بك

 )CRU(الخدمة التي تتعلق بالوحدات أو بمكونات اآللة التي يتم تغييرها بواسطة العميل نفسه والتي يشار اليها بالمصطلح  .١
Customer Replaceable Unit (“CRU”) Service              

  المعلوماتبعضإلى  الذي قد يحتاج Tier 2 CRU سهال بخالف Tier 1 CRUsترآيب لتقوم بترآيبها، و) CRUs(بتوفير مكونات اآللة لك  Lenovoتقوم شرآة 
قيام مورد يمكنك طلب .  وقت تشاء في أي بإتاحتها Lenovo والتعليمات الخاصة بعملية االستبدال مع اآللة وتقوم شرآة CRUيتم تسليم بيانات .  الفنية واألدوات

 البديل ما اذا CRUبتحديد في الوثائق المتاحة مع  Lenovoتقوم شرآة .  ، بدون أي تكلفة اضافية، تحت نوع خدمة الضمان المحدد لآللةCRU بترآيبخدمة يقوم 
 البديل اذا لم تقم CRUتتحمل أنت تكلفة ) ٢ البديل، CRUوحاوية مع يتم تسليم تعليمات االعادة ) ١، إعادتهيجب متى . Lenovo التالف الى CRUآان يجب اعادة 

Lenovo  باستالمCRU في غضون ثالثين يوما من تاريخ استالمك CRUالبديل . 
   تقديم الخدمة في الموقع .٢

ففي مثل .  لموقع الخاص بك الذي توجد به اآللة أو استبدال الجزء الذي به عطل في اآللة والقيام بتجربتها وذلك في ابإصالحالخاص بك مورد الخدمة قوم يقد 
ويجب أن يكون ذلك المكان .   تجميعها من جديدإعادةثم  Lenovoتلك األحوال يجب أن تتيح مكان مناسب للعمل على نحو يسمح بفك أجزاء اآللة التي من طراز 

 .ام بالعمل في اصالح اآللةالذي ستقوم بتوفيره للعمل نظيفا وبه درجة اضاءة آافية ومناسبا ليالئم القي
 .معينقد يتطلب اصالح بعض األعطال في بعض اآلالت ارسال اآللة الى مرآز خدمة 

 *خدمة ارسال اآللة أو تجميع اآلالت الرسالها لالصالح .  ٣
وسوف .  مورد الخدمةنظمه ييع اآلالت الذي ن خالل أسلوب تجمسوف تقوم أنت بفصل اآللة التي بها عطل من مكان ترآيبها وذلك استعدادا الرسالها لالصالح م

قوم يثم تقوم جهة نقل بأخذ اآللة وارسالها الى مرآز الخدمة المعين وبعد أن .  بغطاء يمثل حاوية لآللة وذلك الرسال اآللة الى مرآز خدمة معينمورد الخدمة زودك ي
وتكون أنت مسئوال عن اعادة ترآيب اآللة .   اآللة لتسليمها لك في موقعكإعادة إجراءاتترتيب بمرآز الخدمة قوم يملية اصالح اآللة أو استبدالها س بعمرآز الخدمة 

 . واعادتها الى العمل
 الخدمة في حالة قيام العميل بحمل اآللة لمكان أداء الخدمة أو ارسالها بواسطة البريد.  ٤

اآللة ستكون معدة لكي تقوم هصالح اآللة أو استبدالها فانيتم إوبعد أن .   مكان معينإلىالمورد دده حيسوف تقوم أنت بتسليم اآللة مغلفة تغليفا مناسبا على النحو الذي 
وتكون .  غير ذلكمورد الخدمة حدد ي ما لم Lenovoباستالمها بنفسك عند حضورك أو عن طريق ارسالها اليك بالبريد وستكون تكلفة اعادتها اليك على نفقة شرآة 

 . ب اآللة واعادتها الى العملرآيأنت مسئوال عن ت
٥.   CRUتقديم الخدمة في الموقع و 

 ).أنظر أعلى (٢ والنوع ١هذا النوع من خدمة الضمان هو ترآيبة من النوع 
٦. CRUوخدمة ارسال اآللة أو تجميع اآلالت الرسالها لالصالح  

 ).أنظر أعلى (٣ والنوع ١هذا النوع من خدمة الضمان هو ترآيبة من النوع 
٧. CRUلخدمة في حالة قيام العميل بحمل اآللة لمكان أداء الخدمة أو ارسالها بواسطة البريدا و 

 ).أنظر أعلى (٤ والنوع ١هذا النوع من خدمة الضمان هو ترآيبة من النوع 
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 . بتحديد نوع خدمة الضمان المالئمة لالصالحمورد الخدمةقوم ي من خدمة الضمان، س٧ أو ٦ أو ٥عند وجود النوع 
 . في بعض  الدولEasyServ أو ThinkPad EasyServالنوع من الخدمة يسمى هذا * 
 

 الهاتف على بأرقام اتصل األخرى،لدول لوبالنسبة .  IBM-SERV (426-7378)-800-1بالنسبة لكندا   والواليات المتحدة، اتصل بالرقم التالي .  مورد خدمة على خدمة الضمان، اتصل بللحصول
 :ي الجدول التاليالنحو الوارد ذآره ف

  
 :عالمأرقام الهاتف الخاصة بدول ال 

وليست أو أي دولة أخرى بالنسبة لرقم تليفون خدمة الضمان في دولة تم اضافتها الحقا الى االتحاد األوروبي .  مسبقأرقام التليفونات عرضة للتغيير دون أي اخطار 
  .في هذه الدولة الموزع أو IBM  أوLenovoتضمنة بعد في الكشف التالي، قم باالتصال بشرآة م

 رقم التليفون البلد أو المنطقة رقم التليفون البلد أو المنطقة
699-1796-61-386+ التفيا:افريقياافريقيا

+44 (0)1475 555 055 

 

 :جنوب افريقيا

+27 11 3028888  

0800110756 

 

 :أفريقيا الوسطى

 اء عمل   اتصل بأقرب شرآ

IBM 

699-1796-61-386+ ليتوانيا0011-666-0800األرجنتين

5063-977-298-352+ لوآسمبورج426-131استراليا

8558-88-1800ماليزيا5901-24592-1-43+النمسا

9820 210-02بلجيكا 4175-23-356+ مالطا: الهولندية 

 

02-210 9800  : الفرنسية 

2080-434-866-001 المكسيك0189-0800بوليفيا

055-555-1475(0) 44+ الشرق  األوسط8986-3889-11-55البرازيل

 

5770-514-20-31+ هولندا  االنجليزية: 3344-565-800-1آندا

 

  الفرنسية: 1-800-565-3344

 

 في تورنتو اتصل فقط بـ 

416-383-3344 

149-446-0800 نيوزيالندا488-224-800تشيلي

6658-255 نيكارجوا1818-810-800جمهورية الصين الشعبية

NetVista andالنرويج:Home PCالصين

:ThinkCentre 7799 2825 852هونج آونج

 +47 6699 8960

Commercial PC: جميع المنتجات
852 8205 0333 +47 815 21550

6047-206 بنما3021-912-800-1آولومبيا

866-50-800-0 بيرو3911-284آوستاريكا

1426-1888-1800الفلبين841100-22-357+برصقا

6999-878-22-48+بولندا1316-7213-2-420+جمهورية التشيك 

7147-892-21-351+البرتغال8200-4520الدنمارك

2000-940-095-7+ روسيا الفيدرالية4755-566جمهورية الدومينيكان

 

:  داخلي 8201      566-5161  

 

 اتصل مجانا في 

 جمهورية الدومينيكان بـ

1-200-1929 

888-3172-1800نغافورةس426911-800-1األآوادور

1217-4954-2-421+ سلوفاآيا5696-250السلفادور

نيايسلوف699-1796-61-386+استونيا  +386-1-5830-050

7983-714-91-34+ اسبانيا6960-459-9-358+فنلندا

442-2448-11-94+سيريالنكا450-557-238-33+فرنسا
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 +94-11-2421-066

 

 +94-11-2493-500

4420-477-8-46+السويد49201-15-7032-49+المانيا

0971-333-58-41+ سويسرا1700-680-210-30+اليونان

9799-8723-2-886تايوان8490-335تيماالجوا

ايالندتتيجوسييجلبا وسان بيدروهندورس  1-800-299-229

 سوال: 232-4222 

 

 :سان بيدرو سوال

552-2234 

 

4032-211-00800 ترآيا5720-382-1-36+المجر

 

 +90-212-317-1760

لمتحدةالمملكة ا6666-44-1600الهند  +44-1475-555-055

IBM-SERV-800-1 الواليات المتحدة3555-140-800اندونيسيا

 

 (1-800-426-7378)

6649-005-411-000 أورجواي9200-815-1(0)-353+ايرالندا

2011-100-800-0 فنزويال6101-7031-02-39+ايطاليا

ـ 870-887-0120اليابان :منه شي هوت فيتناماتصل مجاني ب

1474-824 (848) : لالتصال الدولي

+81-46-266-4724 

:هانوي  
6316-842 (844) 5801-1588آوريا

 
 


