Lenovo Verklaring van Beperkte Garantie
Deel 1 - Algemene bepalingen
Deze Verklaring van Beperkte Garantie bestaat uit: Deel 1 - Algemene bepalingen, Deel 2 - Specifieke bepalingen per land en Deel 3 - Garantieinformatie. De voorwaarden in Deel 2 kunnen in de plaats treden van of een wijziging vormen op die in Deel 1. De in deze Verklaring van Beperkte
Garantie door Lenovo Group Limited of een van haar dochterondernemingen ("Lenovo") geboden garanties zijn uitsluitend van toepassing op
Machines die u koopt voor eigen gebruik en niet om door te verkopen. Een “Machine” is een Lenovo-machine, haar opties, voorzieningen,
conversies, upgrades of randapparatuur, of enige combinatie hiervan. De term “Machine” omvat geen software, vooraf geïnstalleerd op de
machine, later geïnstalleerd of anderszins. Niets in deze Verklaring van Beperkte Garantie tast enig wettelijke recht van consumenten aan
waar contractueel niet van kan worden afgeweken of dat contractueel niet kan worden beperkt.
Wat door deze Garantie wordt gedekt
Lenovo garandeert dat iedere Machine 1) vrij is van materiaal- en fabricagefouten, en 2) voldoet aan de officieel door Lenovo gepubliceerde
specificaties (“Specificaties”) die op aanvraag verkrijgbaar zijn. De garantieperiode voor de Machine begint op de oorspronkelijke installatiedatum
en wordt gespecificeerd in Deel 3 - Garantie-informatie. De datum op uw factuur of aankoopnota is de installatiedatum, tenzij anders aangegeven
door Lenovo of uw wederverkoper. Tenzij door Lenovo anders aangegeven, zijn deze garantiebepalingen uitsluitend van toepassing in het land of
de regio waar u de Machine hebt aangeschaft.
DEZE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN,
UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE VOOR VERHANDELBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING
IS. IN DAT GEVAL ZIJN DERGELIJKE GARANTIES IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE. NA DIE PERIODE
VERVALT ELK RECHT OP GARANTIE. IN SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES IS HET BEPERKEN VAN DE DUUR VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE BEPERKING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
Wat door deze Garantie niet wordt gedekt
Het volgende wordt door deze garantie niet gedekt:

softwareprogramma's, hetzij vooraf geïnstalleerd, hetzij bij de Machine geleverd, of later geïnstalleerd;

storingen die voortvloeien uit misbruik, een ongeval, aanpassing, een ongeschikte fysieke omgeving of gebruiksomgeving, of onjuist
onderhoud door u;

storingen die zijn veroorzaakt door een product waarvoor Lenovo niet verantwoordelijk is; en

niet-Lenovo producten, met inbegrip van die producten die Lenovo op uw verzoek verstrekt bij, of inbouwt in, een Lenovo Machine.
De garantie vervalt wanneer de identificatielabels van de Machine of van onderdelen ervan worden verwijderd of gewijzigd.
Lenovo garandeert niet dat de Machine zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren.
Iedere technische of andere ondersteuning die wordt verstrekt voor een Machine onder garantie, zoals assistentie bij “how-to”-vragen en vragen
met betrekking tot de “set-up” en installatie van de Machine, wordt geleverd ZONDER ENIGE GARANTIE.
Hoe u garantieservice aanvraagt
Garantieservice kan worden verleend door Lenovo, IBM, uw wederverkoper indien deze toestemming heeft voor het verlenen van garantieservice,
of een geautoriseerde garantieserviceverlener. Elk van deze valt onder de term “Serviceverlener”.
Indien de Machine gedurende de garantieperiode niet functioneert zoals gegarandeerd, neemt u contact op met een Serviceverlener. Indien u uw
Machine niet bij Lenovo registreert, kan u worden gevraagd uw aankoopbewijs te tonen om te bewijzen dat u recht hebt op garantieservice.
Wat Lenovo doet om de problemen op te lossen
Wanneer u contact opneemt met een Serviceverlener om service aan te vragen, dient u de procedures voor probleembepaling en -oplossing die
wij opgeven, te volgen. Een initiële diagnose van uw probleem kan worden gesteld hetzij telefonisch door een technicus, hetzij elektronisch via
toegang tot een ondersteuningswebsite.
Het type garantieservice dat op uw Machine van toepassing is, is aangegeven in Deel 3 - Garantie-informatie.
U bent verantwoordelijk voor het downloaden en installeren van aangegeven software vanaf een ondersteuningswebsite of vanaf enig ander
elektronisch medium, alsmede voor het navolgen van alle instructies die uw Serviceverlener verstrekt. Updates van software kunnen zijn: code
voor het basic input/output system (“BIOS”), hulpprogramma's, stuurprogramma's en andere updates van software.
Indien uw probleem kan worden opgelost middels een Customer Replaceable Unit (“CRU”, door de gebruiker te vervangen eenheid) (bijvoorbeeld
toetsenbord, muis, luidspreker, geheugen, vaste-schijfstation) verzendt uw Serviceverlener de CRU naar u zodat u de installatie kunt uitvoeren.
Indien de Machine gedurende de garantieperiode niet functioneert zoals gegarandeerd en uw probleem niet kan worden opgelost langs
telefonische of elektronische weg, via het door u aanbrengen van updates van software, of met behulp van een CRU, zal uw Serviceverlener, naar
eigen inzicht, hetzij 1) de Machine repareren om deze weer te laten functioneren zoals gegarandeerd, hetzij 2) de Machine vervangen door een
ten minste gelijkwaardig exemplaar. Mocht uw Serviceverlener tot geen van beide in staat zijn, dan kunt u uw Machine terugbrengen naar de
plaats van aanschaf en wordt het door u betaalde bedrag terugbetaald.
Als onderdeel van de garantieservice kan uw Serviceverlener tevens bepaalde ontwerpwijzigingen ("engineering changes") aanbrengen die op de
Machine van toepassing zijn.
Vervanging van een Machine of een onderdeel
Wanneer de garantieservice het vervangen van een Machine of een onderdeel daarvan met zich meebrengt, wordt het onderdeel dat door uw
Serviceverlener is vervangen eigendom van Lenovo en wordt het vervangende onderdeel uw eigendom. U verklaart dat alle verwijderde
onderdelen in originele en ongewijzigde staat verkeren. Het vervangende onderdeel is mogelijk niet nieuw, maar verkeert in goed werkende staat
en is functioneel ten minste gelijkwaardig aan het vervangen onderdeel. Wat betreft verdere garantieservice krijgt het vervangende onderdeel de
status van het vervangen onderdeel.
Uw aanvullende verantwoordelijkheden
Voordat uw Serviceverlener tot vervanging van een Machine of een onderdeel daarvan overgaat, dient u alle voorzieningen, onderdelen, opties,
wijzigingen en aansluitingen die niet onder de garantieservice vallen te verwijderen.
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Tevens verklaart u:
1. ervoor te zorgen dat de Machine vrij is van verplichtingen of beperkingen die haar vervanging in de weg staan;
2. wanneer de Machine niet uw eigendom is, ervoor te zorgen dat de eigenaar u autoriseert om uw Serviceverlener service te laten verlenen
aan de Machine;
3. indien van toepassing, en voordat de service wordt verleend:
a. de door uw Service Provider vastgestelde procedures voor het indienen van een verzoek om serviceverlening te volgen;
b. te zorgen voor een backup of veilige opslag van alle programma's, gegevens, geld en waardepapieren die zich in de Machine bevinden;
en
c. uw Serviceverlener voldoende, vrije en veilige toegang te verlenen om Lenovo in staat te stellen aan zijn verplichtingen te kunnen
voldoen.
4. (a) ervoor zorg te dragen dat alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen (Persoonlijke Gegevens) van de Machine is
gewist (voor zover technisch mogelijk), (b) het uw Serviceverlener of een toeleverancier toe te staan om namens u alle resterende
Persoonlijke Gegevens te verwerken zoals uw Serviceverlener noodzakelijk acht ter nakoming van zijn verplichtingen onder deze Verklaring
van Beperkte Garantie (hetgeen kan inhouden dat de Machine voor dergelijke verwerking naar een andere servicelocatie waar ook ter wereld
wordt verzonden), en (c) ervoor zorg te dragen dat dergelijke verwerking niet in strijd is met de voor dergelijke Persoonlijke Gegevens
geldende wet- en regelgeving.
Beperking van aansprakelijkheid
Lenovo is uitsluitend verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van uw Machine 1) wanneer zij in het bezit is uw Serviceverlener, of 2) tijdens
het vervoer ervan in die gevallen waarin de vervoerskosten voor rekening van Lenovo zijn.
Noch Lenovo, noch uw Serviceverlener is verantwoordelijk voor uw vertrouwelijke, door eigendomsrechten beschermde of persoonlijke informatie
die zich in een Machine bevindt die u om welke reden dan ook terugzendt. Al dit soort informatie dient u van uw Machine te verwijderen voordat u
haar terugzendt.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u, als gevolg van het doen of nalaten van Lenovo, of op basis van een andere
aansprakelijkheid, gerechtigd bent uw schade op Lenovo te verhalen. In een dergelijk geval is IBM, ongeacht de grond waarop uw vordering is
gebaseerd, uitsluitend aansprakelijk voor:
1. schade aan zaken of wegens overlijden of lichamelijk letsel waarvoor Lenovo wettelijk aansprakelijk is; en
2. het bedrag van enige andere aantoonbare, werkelijk geleden schade, beperkt tot de prijs van de Machine waarop de vordering betrekking
heeft.
Deze beperking geldt tevens voor de toeleveranciers en wederverkopers van Lenovo en voor uw Serviceverlener. Het is het maximumbedrag
waarvoor Lenovo, haar toeleveranciers en uw Serviceverlener gezamenlijk aansprakelijk zijn.
IN GEEN GEVAL ZIJN LENOVO, HAARTOELEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS OF SERVICEVERLENERS AANSPRAKELIJK VOOR
HET VOLGENDE, OOK NIET INDIEN ZIJ VAN DE MOGELIJKHEID HIERVAN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT: 1) VORDERINGEN DOOR
DERDEN TEGEN U INGESTELD (MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN ONDER SUB 1 GENOEMDE VORDERINGEN); 2) VERLIES
OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS; 3) BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, OF ENIGE GEVOLGSCHADE; OF 4)
GEDERFDE WINSTEN, BEDRIJFSINKOMSTEN, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN. IN SOMMIGE LANDEN OF JURISDICTIES
IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE UITSLUITING OF
BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
Toepasselijk recht
Partijen komen overeen dat van recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft van toepassing is op de interpretatie en handhaving
van alle rechten, plichten en verplichtingen van u en Lenovo die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de inhoud van deze
Verklaring van Beperkte Garantie, ongeacht beginselen van conflicterend recht.
DEZE GARANTIES GEVEN U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. HIERNAAST KUNT U NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER
LAND OF RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.
Jurisdictie
Op al uw rechten, plichten en verplichtingen is de rechtspraak van toepassing van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft.

Deel 2 - Specifieke bepalingen per land
NOORD-, MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA
ARGENTINIË
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door het Ordinary
Commercial Court van de stad Buenos Aires.
BOLIVIA
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de rechtbank van de
stad La Paz.
BRAZILIË
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de rechtbank van Rio
de Janeiro, RJ.
CHILI
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
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Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de civiele rechtbank
van Santiago.
COLOMBIA
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de Rechters van de
Republiek Colombia.
ECUADOR
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de Rechters van
Quito.
MEXICO
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de federale rechtbank
van Mexico Stad, Federaal District.
PARAGUAY
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de rechtbank van de
stad Asuncion.
PERU
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de rechters en
tribunalen van het District Lima, Cercado.
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Overeenkomstig Artikel 1328 van het Peruviaans Burgerlijk Wetboek zijn de in dit gedeelte genoemde beperkingen en uitsluitingen niet van
toepassing op schade die is veroorzaakt door moedwillig wangedrag ("dolo") of grove nalatigheid ("culpa inexcusable") van Lenovo.
URUGUAY
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de Rechters van de
Stad Montevideo.
VENEZUELA
Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:
Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende gerechtelijke procedure wordt uitsluitend behandeld door de federale rechtbank
van het Hoofdstedelijk Gebied van de Stad Caracas.
NOORD-AMERIKA
Hoe u garantieservice aanvraagt: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Voor het verkrijgen van garantieservice van IBM service in Canada of de Verenigde Staten belt u 1-800-IBM-SERV (426-7378).
CANADA
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van Sub 1 van dit gedeelte:
1. lichamelijk letsel (met inbegrip van overlijden) of schade aan roerende en onroerende zaken die is veroorzaakt door nalatigheid van Lenovo;
en
Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede “recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft” in de eerste
zin:
recht van de provincie Ontario.
VERENIGDE STATEN
Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede “recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft” in de eerste
zin:
recht van de staat New York.

OOST-AZIË EN OCEANIË
AUSTRALIË
Wat door deze Garantie wordt gedekt: De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd:
De garanties die in dit gedeelte worden genoemd, vormen een aanvulling op de rechten die u zou kunnen hebben op basis van de Trade
Practices Act 1974 of andere, vergelijkbare wetgeving, en worden alleen beperkt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Indien Lenovo een voorwaarde of garantie niet nakomt die wordt geïmpliceerd door de Trade Practices Act 1974 of andere, vergelijkbare
wetgeving, is de aansprakelijkheid van Lenovo beperkt tot reparatie of vervanging van de zaken of levering van gelijkwaardige zaken. Waar die
voorwaarde of garantie betrekking heeft op het recht op verkoop, stille eigendom of vrije en onbelaste titel ("clear title"), of de zaken van een
soort zijn dat gewoonlijk wordt aangeschaft voor persoonlijk, huishoudelijk of thuisgebruik, of consumptief gebruik, is geen van de beperkingen
in deze alinea van toepassing.
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Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede “recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft” in de eerste
zin:
recht van de Staat of het Territory.
CAMBODJA EN LAOS
Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede “recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft” in de eerste
zin:
rechtvan de staat New York, Verenigde Staten van Amerika.
CAMBODJA, INDONESIË EN LAOS
Arbitrage: Het volgende wordt onder dit kopje toegevoegd:
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Verklaring van Beperkte Garantie worden in hoogste instantie afgedaan door
arbitrage die plaatsvindt in Singapore op grond van de op dat moment geldende regels van de Arbitration Rules of Singapore International
Arbitration Center (“SIAC Rules”). Het arbitrageoordeel is definitief en voor alle partijen bindend zonder mogelijkheid van hoger beroep, is
schriftelijk en vermeldt de vastgestelde feiten en de juridische conclusies.
Het aantal arbiters is drie, waarbij elk der partijen in het geding het recht heeft één arbiter te benoemen. De twee door de partijen benoemde
arbiters benoemen een derde arbiter die in de behandeling zal optreden als voorzitter. Vacatures voor de post van voorzitter worden vervuld
door de president van het SIAC. Andere vacatures worden vervuld door de respectievelijke nominerende partij. De behandeling wordt hervat
vanaf het stadium waarin de vacature optrad.
Indien een der partijen weigert of er anderszins niet in slaagt een arbiter te benoemen binnen 30 dagen nadat de andere partij haar arbiter heeft
benoemd, is de eerst benoemde arbiter de enige arbiter, mits die arbiter op een geldige en deugdelijke wijze benoemd is.
De volledige behandeling, met inbegrip van alle documenten die daarin worden overlegd, vindt plaats in de Engelse taal. De Engelstalige versie
van deze Verklaring van Beperkte Garantie prevaleert boven enige versie in een andere taal.
HONGKONG S.A.R. VAN CHINA EN MACAU S.A.R. VAN CHINA
Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede “recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft” in de eerste
zin:
recht van Hongkong, speciale administratieve regio van China.
INDIA
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van Sub 1 en 2 van dit gedeelte:
1. aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel (met inbegrip van overlijden) of schade aan roerende en onroerende zaken is beperkt tot datgene
wat is veroorzaakt door nalatigheid van Lenovo; en
2. voor elke andere werkelijke schade die voortvloeit uit enige niet-nakoming door Lenovo met betrekking tot, of op enige wijze samenhangend
met, de inhoud van deze Verklaring van Beperkte Garantie, het bedrag dat u hebt betaald voor de individuele Machine waarop de vordering
betrekking heeft.
Arbitrage: Het volgende wordt onder dit kopje toegevoegd:
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Verklaring van Beperkte Garantie worden in hoogste instantie afgedaan door
arbitrage die plaatsvindt in Bangalore, India, op grond van de op dat moment geldende wetten van India. Het arbitrageoordeel is definitief en
voor alle partijen bindend zonder mogelijkheid van hoger beroep, is schriftelijk en vermeldt de vastgestelde feiten en de juridische conclusies.
Het aantal arbiters is drie, waarbij elk der partijen in het geding het recht heeft één arbiter te benoemen. De twee door de partijen benoemde
arbiters benoemen een derde arbiter die in de behandeling zal optreden als voorzitter. Vacatures voor de post van voorzitter worden vervuld
door de president van de Bar Council van India. Andere vacatures worden vervuld door de respectievelijke nominerende partij. De behandeling
wordt hervat vanaf het stadium waarin de vacature optrad.
Indien een der partijen weigert of er anderszins niet in slaagt een arbiter te benoemen binnen 30 dagen nadat de andere partij haar arbiter heeft
benoemd, is de eerst benoemde arbiter de enige arbiter, mits die arbiter op een geldige en deugdelijke wijze benoemd is.
De volledige behandeling, met inbegrip van alle documenten die daarin worden overlegd, vindt plaats in de Engelse taal. De Engelstalige versie
van deze Verklaring van Beperkte Garantie prevaleert boven enige versie in een andere taal.
JAPAN
Toepasselijk recht: De volgende zin is aan dit gedeelte toegevoegd:
Alle geschillen met betrekking tot deze Verklaring van Beperkte Garantie zullen in eerste instantie onderling worden opgelost, op basis van
wederzijds vertrouwen.
MALEISIË
Beperking van aansprakelijkheid: Het woord “BIJZONDERE” in Sub 3 van de vijfde alinea vervalt.
NIEUW-ZEELAND
Wat door deze Garantie wordt gedekt: De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd:
De garanties die in dit gedeelte worden genoemd, vormen een aanvulling op de rechten die u zou kunnen hebben op basis van de Consumer
Guarantees Act 1993 of andere wetgeving die niet kan worden uitgesloten of beperkt. De Consumer Guarantees Act 1993 is niet van toepassing
op zaken die Lenovo aan u levert ten behoeve van de uitoefening van een onderneming zoals gedefinieerd in die Act.
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Indien Machines niet door u zijn verkregen ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf zoals gedefinieerd in de Consumer Guarantees Act
1993, zijn de beperkingen in dit gedeelte onderworpen aan de beperkingen in die Act.
VOLKSREPUBLIEK CHINA
Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede “recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft” in de eerste
zin:
recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika (tenzij anders bindend voorgeschreven door het plaatselijk recht)
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FILIPPIJNEN
Beperking van aansprakelijkheid: De volgende tekst treedt in de plaats van item 3 van de vijfde alinea::
BIJZONDERE (MET INBEGRIP VAN NOMINALE SCHADEVERGOEDING EN BOETES), MORELE, INCIDENTELE, OF INDIRECTE
SCHADE VOOR ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE; OF
Arbitrage: Het volgende wordt onder dit kopje toegevoegd:
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Verklaring van Beperkte Garantie worden in hoogste instantie afgedaan door
arbitrage die plaatsvindt in Metro Manilla, Filippijnen, op grond van de op dat moment geldende wetten van de Filippijnen. Het arbitrageoordeel
is definitief en voor alle partijen bindend zonder mogelijkheid van hoger beroep, is schriftelijk en vermeldt de vastgestelde feiten en de juridische
conclusies.
Het aantal arbiters is drie, waarbij elk der partijen in het geding het recht heeft één arbiter te benoemen. De twee door de partijen benoemde
arbiters benoemen een derde arbiter die in de behandeling zal optreden als voorzitter. Vacatures voor de post van voorzitter worden vervuld
door de president van het Philippine Dispute Resolution Center, Inc. Andere vacatures worden vervuld door de respectievelijke nominerende
partij. De behandeling wordt hervat vanaf het stadium waarin de vacature optrad.
Indien een der partijen weigert of er anderszins niet in slaagt een arbiter te benoemen binnen 30 dagen nadat de andere partij haar arbiter heeft
benoemd, is de eerst benoemde arbiter de enige arbiter, mits die arbiter op een geldige en deugdelijke wijze benoemd is.
De volledige behandeling, met inbegrip van alle documenten die daarin worden overlegd, vindt plaats in de Engelse taal. De Engelstalige versie
van deze Verklaring van Beperkte Garantie prevaleert boven enige versie in een andere taal.
SINGAPORE
Beperking van aansprakelijkheid: De woorden “BIJZONDERE” en “ECONOMISCHE” onder sub 3 van de vijfde alinea vervallen.

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA (EMEA)
DE VOLGENDE BEPALINGEN GELDEN VOOR ALLE EMEA-LANDEN:
Deze Garantieverklaring is van toepassing op Machines die van Lenovo of van een Lenovo-wederverkoper zijn gekocht.
Hoe u garantieservice aanvraagt:
De volgende alinea wordt toegevoegd in West-Europa (Andorra, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, San Marino, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, en alle
landen die later nog toetreden tot de Europese Unie, vanaf de datum van toetreding):
De garantie voor Machines die in West-Europa zijn aangeschaft, is geldig en toepasselijk in alle landen van West-Europa, op voorwaarde dat de
Machines in die landen zijn geannonceerd en beschikbaar zijn gesteld.
Indien u een Machine aanschaft in een van de West-Europese landen zoals hierboven gedefinieerd, kunt u voor die Machine in elk van die
landen garantieservice ontvangen van een Serviceverlenen, mits de Machine in kwestie door Lenovo is geannonceerd en beschikbaar is gesteld
in het land waarin u service wenst te ontvangen.
Indien u een Personal Computer Machine hebt aangeschaft in Albanië, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Federale Republiek
Joegoslavië, Georgië, Hongarije, Kazakstan, Kirgizstan, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (Former Yugoslav
Republic of Macedonia, "FYROM"), Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Servië-Montenegro, Slovenië, Slowakije, Tsjechië of WitRusland, dan kunt u in elk willekeurig land uit deze groep garantieservice krijgen van een Serviceverlener, op voorwaarde dat de Machine door
Lenovo is geannonceerd en beschikbaar is gesteld in het land waarin u de service wenst te ontvangen..
Indien u een Machine aanschaft in een land in het Midden-Oosten of Afrika, kunt u voor die Machine garantieservice krijgen van een
Serviceverlener in dat land, mits de Machine in kwestie door Lenovo in dat land is geannonceerd en beschikbaar is gesteld. In Afrika is
garantieservice beschikbaar binnen een straal van 50 kilometer van een Serviceverlener. U bent verantwoordelijk voor de transportkosten voor
Machines die zich buiten een straal van 50 kilometer van een Serviceverlener bevinden.
Toepasselijk recht:
De zinsnede “recht van het land waarin u de machine hebt aangeschaft” wordt vervangen door:
1) “het Oostenrijks recht” in Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kazakstan, Kirgizstan,
Kroatië, VJR Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Wit-Rusland, en FR Joegoslavië; 2) “het Frans recht” in Algerije, Benin, Burkina Faso, Centraal-Afrikaanse Republiek,
Comoren, Republiek Congo, Djibouti, Democratische Republiek Congo, Equatoriaal-Guinea, Frans-Guyana, Frans Polynesië, Gabon,
Gambia, Guinea, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kameroen, Kaapverdië, Libanon, Madagaskar, Mali, Mauritanië, Mauritius, Mayotte,
Marokko, Nieuw-Caledonië, Niger, Réunion, Senegal, Seychellen, Togo, Tsjaad, Tunesië, Vanuatu en Wallis & Futuna;3) “het Fins recht”
in Estland, Letland en Litouwen;4) “het Engels recht” Angola Angola, Bahrein, Botswana, Burundi, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Ghana,
Jemen, Jordanië, Kenia, Koeweit, Liberia, Malawi, Malta, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, SaudiArabië, Sierra Leone, Somalië, Tanzania, Uganda, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Westoever/Gaza, Jemen,
Zambia en Zimbabwe; en 5) “het Zuid-Afrikaans recht” in Zuid-Afrika, Namibië, Lesotho en Swaziland.
Jurisdictie: De volgende uitzonderingen worden aan dit gedeelte toegevoegd:
1) In Oostenrijk ligt de keuze van de jurisdictie voor alle uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende of daarmee verband
houdende geschillen, met inbegrip van het bestaan ervan, bij de bevoegde rechtbank in Wenen, Oostenrijk (Binnenstad); 2) in Angola,
Bahrein, Botswana, Burundi, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Ghana, Jemen, Jordanië, Kenia, Koeweit, Liberia, Malawi, Malta, Mozambique,
Nigeria, Oeganda, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi-Arabië, Sierra Leone, Somalië, Tanzania, Verenigde Arabische
Emiraten, Westelijke Jordaanoever/Gaza, Zambia en Zimbabwe worden alle uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende of
met de uitvoering ervan verband houdende geschillen, met inbegrip van verkorte procesgang, onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de
Engelse rechtbanken; 3) in België en Luxemburg zijn met betrekking tot alle uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende of met
de interpretatie of uitvoering ervan verband houdende geschillen, uitsluitend het recht en de rechtbanken van de hoofdstad van het land van uw
geregistreerde vestiging en/of handelslocatie bevoegd; 4) in Frankrijk, Algerije, Benin, Burkina Faso, Kameroen, Kaapverdië, CentraalAfrikaanse Republiek, Tsjaad, Comoren, Republiek Congo, Djibouti, Democratisch Republiek Congo, Equatoriaal-Guinee, FransGuyana, Frans Polynesië, Gabon, Gambia, Guinea, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kameroen, Kaapverdië, Libanon, Madagaskar, Mali,
Marokko, Mauritanië, Mauritius, Mayotte, Nieuw-Caledonië, Niger, Réunion, Senegal, Seychellen, Togo, Tsjaad, Tunesië, Vanuatu en
Wallis & Futuna worden alle uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende of met de schending of uitvoering ervan verband
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houdende geschillen, met inbegrip van verkorte procesgang, uitsluitend afgedaan door het Handelshof van Parijs; 5) in Rusland worden alle
geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, de schending, de beëindiging, de nietigheid of de uitvoering van deze
Verklaring van Beperkte Garantie afgedaan door het Hof van Arbitrage van Moskou; 6) in Zuid-Afrika, Namibië, Lesotho en Swaziland komen
partijen overeen dat alle met deze Verklaring van Beperkte Garantie verband houdende geschillen worden onderworpen aan de jurisdictie van
het Hooggerechtshof in Johannesburg; 7) in Turkije worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Verklaring van
Beperkte Garantie afgedaan door het Centraal (Sultanahmet) Gerechtshof van Istanboel en de Uitvoeringsdirectoraten van Istanboel, Turkije; 8)
in elk van de volgende aangegeven landen wordt elke wettelijke vordering die voortvloeit uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voorgelegd
aan en exclusief afgedaan door de bevoegde rechtbank van a) Athene voor Griekenland, b) Tel Aviv-Jaffa voor Israël, c) Milaan voor Italië, d)
Lissabon voorPortugal, en e) Madrid voor Spanje; en 9) in het Verenigd Koninkrijk komen partijen overeen dat alle met deze Verklaring van
Beperkte Garantie verband houdende geschillen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
Arbitrage: Het volgende wordt onder dit kopje toegevoegd:
In Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kazakstan, Kirgizstan, Kroatië, de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Polen, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije,
Tadzjikistan, Turkmenistan, Tsjechië en Wit-Rusland en de Federale Republiek Joegoslavië worden alle geschillen die voortvloeien uit
deze Verklaring van Beperkte Garantie of in verband staan met de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid ervan, in laatste instantie
afgedaan onder de Regels voor Arbitrage en Bemiddeling van het Internationale Arbitragecentrum van de Federale Handelskamer in Wenen
(Weense Regels), door een drietal arbiters die conform deze regels zijn aangesteld. De arbitrage vindt plaats in Wenen (Oostenrijk) en de
officiële taal van de behandeling is Engels. De beslissing van de arbiters is definitief en voor beide partijen bindend. Derhalve doen beide
partijen, met het oog op artikel 598 (2) van het Oostenrijks Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitdrukkelijk afstand van de toepassing
van artikel 595 (1) cijfer 7 van het Wetboek. Lenovo kan echter stappen ondernemen bij een bevoegde rechtbank in het land van installatie.
In Estland, Letland en Litouwen worden alle geschillen die voortvloeien uit deze Verklaring van Beperkte Garantie in laatste instantie
afgedaan in een arbitragezaak die wordt gehouden in Helsinki, Finland, in overeenstemming met de dan geldende Finse wetgeving inzake
arbitrage. Elk der partijen benoemt één arbiter. De arbiters benoemen gezamenlijk een voorzitter. Indien de arbiters geen overeenstemming
kunnen bereiken over de voorzitter, wordt de voorzitter benoemd door de Centrale Kamer van Koophandel in Helsinki.
EUROPESE UNIE (EU)
DE VOLGENDE BEPALINGEN GELDEN VOOR ALLE EU-LANDEN:
De garantie voor Machines die in EU-landen zijn aangeschaft, is geldig en toepasselijk in alle EU-landen, op voorwaarde dat de Machines in die
landen zijn geannonceerd en beschikbaar zijn gesteld.
Hoe u garantieservice aanvraagt: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Om in een van de EU-landen garantieservice van IBM service aan te vragen, raadpleegt u de telefoonlijst in Deel 3 - Garantie-informatie.
U kunt contact met IBM service opnemen op het volgende adres:
IBM Warranty & Service Quality Dept.
PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland PA16 0AH
CONSUMENTEN
Krachtens de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumentengoederen hebben consumenten bepaalde rechten.
Dergelijke rechten worden niet aangetast door de garanties die onder deze Verklaring van Beperkte Garantie worden verleend.
DENEMARKEN, FINLAND, GRIEKENLAND, ITALIË, NEDERLAND, NOORWEGEN, OOSTENRIJK, PORTUGAL, SPANJE, ZWEDEN EN
ZWITSERLAND
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van dit volledige gedeelte:
Tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht geldt het volgende:
1. Lenovo's aansprakelijkheid voor schade en verliezen die voortvloeien uit de nakoming van IBM's verplichtingen onder of in samenhang met
deze Verklaring van Beperkte Garantie of die het gevolg zijn van enige andere oorzaak die samenhangt met deze Verklaring van Beperkte
Garantie is beperkt tot vergoeding van slechts die schade of verliezen waarvan bewezen is dat ze feitelijk een onmiddellijk en rechtstreeks
gevolg zijn van de niet-nakoming van dergelijke verplichtingen (indien Lenovo in gebreke is) of van die oorzaak, voor een maximumbedrag
dat gelijk is aan het bedrag dat u voor de Machine hebt betaald.
Deze beperking geldt niet voor lichamelijk letsel (met inbegrip van overlijden), noch voor schade aan roerende en onroerende zaken
waarvoor Lenovo rechtens aansprakelijk is.
2. IN GEEN GEVAL ZIJN LENOVO, HAAR TOELEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS OF SERVICEVERLENERS AANSPRAKELIJK
VOOR HET VOLGENDE, ZELFS NIET INDIEN ZIJ VAN DE MOGELIJKHEID HIERVAN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD: 1) VERLIES
VAN, OF SCHADE AAN, GEGEVENS; 2) INCIDENTELE OF INDIRECT SCHADE, OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE; 3)
GEDERFDE WINST, ZELFS NIET INDIEN DEZE WINSTDERVING EEN DIRECT GEVOLG IS VAN DE GEBEURTENIS DIE DE
SCHADE HEEFT VEROORZAAKT; OF 4) VERLIES VAN KLANTEN, INKOMSTEN, GOODWILL, OF VERWACHTE BESPARINGEN.
FRANKRIJK EN BELGIË
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van dit volledige gedeelte::
Tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht geldt het volgende:
1.

Lenovo's aansprakelijkheid voor schade en verliezen die voortvloeien uit de nakoming van IBM's verplichtingen onder of in samenhang met
deze Verklaring van Beperkte Garantie is beperkt tot vergoeding van slechts die schade of verliezen waarvan bewezen is dat ze feitelijk
een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg zijn van de niet-nakoming van dergelijke verplichtingen (indien Lenovo in gebreke is), voor een
maximumbedrag dat gelijk is aan het bedrag dat u hebt betaald voor de Machine die de schade heeft veroorzaakt.
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2.

Deze beperking geldt niet voor lichamelijk letsel (met inbegrip van overlijden), noch voor schade aan roerende en onroerende zaken
waarvoor Lenovo rechtens aansprakelijk is.
IN GEEN GEVAL ZIJN LENOVO, HAAR TOELEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS OF SERVICEVERLENERS AANSPRAKELIJK
VOOR HET VOLGENDE, ZELFS NIET INDIEN ZIJ VAN DE MOGELIJKHEID HIERVAN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD: 1) VERLIES
VAN, OF SCHADE AAN, GEGEVENS; 2) INCIDENTELE OF INDIRECT SCHADE, OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE; 3)
GEDERFDE WINST, ZELFS NIET INDIEN DEZE WINSTDERVING EEN DIRECT GEVOLG IS VAN DE GEBEURTENIS DIE DE
SCHADE HEEFT VEROORZAAKT; OF 4) VERLIES VAN KLANTEN, INKOMSTEN, GOODWILL, OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE VOLGENDE BEPALINGEN GELDEN VOOR HET GENOEMDE LAND:
OOSTENRIJK
De bepalingen van deze Verklaring van Beperkte Garantie treden in de plaats van alle toepasselijke wettelijke garanties.
Wat door deze Garantie wordt gedekt: Het volgende treedt in de plaats van de eerste zin van de eerste alinea van dit gedeelte:
Onder de garantie voor een Lenovo Machine valt (1) de functionaliteit van de Machine voor haar normale gebruik, en (2) het voldoen van de
Machine aan haar Specificaties.
De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd:
De beperkte periode waarbinnen de consument een procedure kan starten voor niet-nakoming van de garantie heeft de wettelijke periode als
minimum. In geval uw Serviceverlener niet in staat is een Lenovo Machine te repareren, kunt u vragen om een gedeeltelijke restitutie voor
zover gerechtvaardigd door de verminderde waarde van de niet gerepareerde Machine, of vragen om annulering van de toepasselijke
overeenkomst voor een dergelijke Machine en restitutie van het betaalde bedrag.
De tweede alinea is niet van toepassing.
Wat Lenovo doet om de problemen op te lossen: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Tijdens de garantieperiode vergoedt Lenovo u de kosten voor verzending van de defecte Machine naar IBM Service.
Beperking van aansprakelijkheid: De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd:
De beperkingen en uitsluitingen in de Garantieverklaring zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door fraude of grove nalatigheid
van Lenovo, noch op uitdrukkelijke garantie.
De volgende zin is toegevoegd aan het eind van item 2:
Lenovo's aansprakelijkheid onder dit artikel is beperkt tot inbreuk op essentiële contractuele bepalingen bij normale nalatigheid.
EGYPTE
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van item 2 in dit gedeelte:
voor elke andere werkelijke directe schade is de aansprakelijkheid van Lenovo beperkt tot het totaalbedrag dat u hebt betaald voor de Machine
waarop de vordering betrekking heeft.
Toepasselijkheid voor toeleveranciers, wederverkopers en Serviceverleners (ongewijzigd).
FRANKRIJK
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van de tweede zin van de eerste alinea van dit gedeelte:
In dergelijke gevallen, ongeacht de grond waarop uw vordering op Lenovo is gebaseerd, is Lenovo uitsluitend aansprakelijk voor: (items 1 en 2
ongewijzigd).
DUITSLAND
Wat door deze Garantie wordt gedekt: Het volgende treedt in de plaats van de eerste zin van de eerste alinea van dit gedeelte:
Onder de garantie voor een Lenovo Machine valt (1) de functionaliteit van de Machine voor haar normale gebruik, en (2) het voldoen van de
Machine aan haar Specificaties.
De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd:
De minimum garantieperiode voor Machines is twaalf maanden. In geval uw Serviceverlener niet in staat is een Lenovo Machine te repareren,
kunt u vragen om een gedeeltelijke restitutie voor zover gerechtvaardigd door de verminderde waarde van de niet gerepareerde Machine, of
vragen om annulering van de toepasselijke overeenkomst voor een dergelijke Machine en restitutie van het betaalde bedrag.
De tweede alinea is niet van toepassing.
Wat Lenovo doet om de problemen op te lossen: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Tijdens de garantieperiode komen de kosten voor verzending van de defecte Machine naar Lenovo of IBM service voor rekening van Lenovo.
Beperking van aansprakelijkheid: De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd:
De beperkingen en uitsluitingen in de Garantieverklaring zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door fraude of grove nalatigheid
van Lenovo, noch op uitdrukkelijke garantie.
De volgende zin is toegevoegd aan het eind van item 2:
Lenovo's aansprakelijkheid onder dit artikel is beperkt tot inbreuk op essentiële contractuele bepalingen bij normale nalatigheid.
HONGARIJE
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan het eind van dit gedeelte toegevoegd:
De hierin opgegeven beperkingen en uitzonderingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid voor enig niet-nakomen van de
overeenkomst dat leidt tot overlijden, fysiek ongemak of schade aan de gezondheid die moedwillig, door grove nalatigheid of door strafbaar
handelen is ontstaan.
Partijen aanvaarden de beperkingen van de aansprakelijkheid als geldige bepalingen en verklaren dat Sectie 314.(2) van het Hongaars
Burgerlijk Wetboek van toepassing is aangezien de aanschafprijs plus andere voordelen die voortvloeien uit deze Verklaring van Beperkte
Garantie een compensatie vormen voor deze beperking van de aansprakelijkheid.
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IERLAND
Wat door deze Garantie wordt gedekt: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
Tenzij uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden en bepalingen, alle wettelijk voorgeschreven voorwaarden, met inbegrip van alle
stilzwijgende garanties, naar behoudens de generaliteit van het voorafgaande, worden alle garanties zoals bedoeld in de Sale of Goods Act
1893 of de Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 hierbij uitgesloten.
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van dit volledige gedeelte:
Binnen dit gedeelte wordt onder een “Doen of Nalaten” verstaan: enig handelen, enige uitspraak, enig verzuim of enig nalaten van de zijde van
Lenovo in verband of samenhangend met de inhoud van deze Verklaring van Beperkte Garantie waarvoor Lenovo jegens u wettelijk
aansprakelijk is, hetzij contractueel hetzij uit onrechtmatige daad. Een aantal gevallen van een Doen of Nalaten die samen leiden tot, of
bijdragen aan, in grote lijnen hetzelfde verlies of dezelfde schade, worden behandeld als één geval van Doen of Nalaten op de datum van het
laatste geval van Doen of Nalaten.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u, naar aanleiding van IBM's Doen of Nalaten, gerechtigd bent uw schade op Lenovo te
verhalen.
In dit gedeelte worden de aansprakelijkheid van Lenovo en uw uitsluitende verhaalsmogelijkheden uiteengezet.
1. Lenovoaanvaardt onbeperkte aansprakelijkheid bij overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid van Lenovo.
2. Lenovo aanvaardt onbeperkte aansprakelijkheid, echter steeds met inachtneming van de onderstaande Zaken waarvoor Lenovo niet
aansprakelijk is, voor werkelijke schade aan uw tastbare eigendommen die is veroorzaakt door nalatigheid van Lenovo.
3. Met uitzondering van hetgeen onder Sub 1 en 2 hierboven is vastgelegd, is de totale aansprakelijkheid van Lenovo voor feitelijke schade
ten gevolge van ieder afzonderlijk Doen of Nalaten in geen geval groter dan 125% van het bedrag dat u hebt betaald voor de Machine die
direct gerelateerd is aan het Doen of Nalaten.
Zaken waarvoor Lenovo niet aansprakelijk is
Afgezien van hetgeen onder Sub 1 hierboven met betrekking tot aansprakelijkheid is vastgelegd, zijn Lenovo, haar toeleveranciers,
wederverkopers of Serviceverleners in geen geval aansprakelijk voor het volgende, zelfs niet indien Lenovo, haar toeleveranciers,
wederverkopers of Serviceverleners van de mogelijkheid van dergelijke verliezen op de hoogte zijn gesteld:
1. verlies van, of schade aan uw gegevens;
2. bijzondere, indirecte of gevolgschade; of
3. gederfde winsten, verlies van klanten, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen.
SLOWAKIJE
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan het eind van de laatste alinea toegevoegd:
De beperkingen zijn van toepassing voor zover ze niet verboden zijn onder §§ 373-386 van het Slowaaks Wetboek van Handel.
ZUID-AFRIKA, NAMIBIË, BOTSWANA, LESOTHO EN SWAZILAND
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd:
De volledige aansprakelijkheid van Lenovo voor uw werkelijke schade die voortvloeit uit enige niet-nakoming door Lenovo met betrekking tot, of
op enige wijze samenhangend met, de inhoud van deze Garantieverklaring, is beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor de individuele
Machine waarop uw vordering op Lenovo betrekking heeft.
VERENIGD KONINKRIJK
Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van alle voorwaarden van dit gedeelte:
Binnen dit gedeelte wordt onder een “Doen of Nalaten” verstaan: enig handelen, enige uitspraak, enig verzuim of enig nalaten van de zijde van
Lenovo in verband of samenhangend met de inhoud van deze Verklaring van Beperkte Garantie waarvoor Lenovo jegens u wettelijk
aansprakelijk is, hetzij contractueel hetzij uit onrechtmatige daad. Een aantal gevallen van Doen of Nalaten die samen leiden tot, of bijdragen
aan, in grote lijnen hetzelfde verlies of dezelfde schade, worden behandeld als één geval van Doen of Nalaten.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u, naar aanleiding van IBM's Doen of Nalaten, gerechtigd bent uw schade op Lenovo te
verhalen.
In dit gedeelte worden de aansprakelijkheid van Lenovo en uw uitsluitende verhaalsmogelijkheden uiteengezet.
1.

Lenovo accepteert onbeperkte aansprakelijkheid voor:
a)
overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid van Lenovo; en
b)
niet-nakoming van haar verplichtingen zoals geïmpliceerd door Section 12 van de Sale of Goods Act 1979 of Section 2 van de
Supply of Goods and Services Act 1982, of enige wijziging in jurisprudentie of wetswijziging van een dergelijke Section.
2. Lenovo accepteert onbeperkte aansprakelijkheid, echter steeds met inachtneming van de onderstaande Items waarvoor Lenovo niet
aansprakelijk is, voor werkelijke schade aan uw tastbare eigendommen die is veroorzaakt door nalatigheid van Lenovo.
3. Met uitzondering van hetgeen onder Sub 1 en 2 hierboven is vastgelegd, is de totale aansprakelijkheid van IBM voor feitelijke schade ten
gevolge van ieder afzonderlijk Doen of Nalaten in geen geval groter dan 125% van de totaal te betalen aanschafprijs of de verschuldigde
bedragen voor de Machine die direct gerelateerd is aan het Doen of Nalaten.
Deze beperkingen gelden tevens voor Lenovo's toeleveranciers, wederverkopers en Serviceverleners. Het is het maximumbedrag waarvoor
Lenovo en dergelijke leveranciers, wederverkopers en Serviceverleners gezamenlijk aansprakelijk zijn.

Zaken waarvoor Lenovo niet aansprakelijk is
Afgezien van hetgeen onder Sub 1 hierboven met betrekking tot aansprakelijkheid is vastgelegd, zijn Lenovo, haar toeleveranciers,
wederverkopers of Serviceverleners in geen geval aansprakelijk voor het volgende, zelfs niet indien Lenovo, haar toeleveranciers,
wederverkopers of Serviceverleners van de mogelijkheid van dergelijke verliezen op de hoogte zijn gesteld:
1.
verlies van, of schade aan uw gegevens;

2.
3.

bijzondere, indirecte of gevolgschade; of
gederfde winsten, verlies van klanten, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen.
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Deel 3 - Garantie-informatie
Dit Deel 3 verschaft informatie met betrekking tot de garantie die op uw Machine van toepassing is, met inbegrip van de garantieperiode en het
type garantieservice dat Lenovo verleent.

Garantieperiode
De garantieperiode verschilt per land of regio en is gespecificeerd in de onderstaande tabel. OPMERKING: “Regio” betekent Hongkong of Macau,
Speciale Administratieve Regio van China.
Een garantieperiode van 3 jaar op onderdelen en 1 jaar op arbeid betekent dat Lenovo kosteloos garantieservice verleent voor:
onderdelen en arbeid gedurende het eerste jaar van de garantieperiode; en

a.
b.

uitsluitend op onderdelen, op basis van uitwisseling, in het tweede en derde jaar van de garantieperiode. Uw Serviceverlener brengt u
kosten in rekening voor arbeid die in het tweede of derde jaar van de garantieperiode is verricht voor het uitvoeren van reparaties of
vervangingen.

Machinetype XXXX
Land of Regio van aanschaf

Garantieperiode

Type garantieservice

Typen garantieservice
Indien nodig verleent uw Serviceverlener reparatie- of vervangingsservice, afhankelijk van het type garantieservice dat voor uw Machine in de
bovenstaande tabel is aangegeven en zoals hieronder beschreven. Op welk moment de service wordt uitgevoerd, hangt af van het moment
waarop u om service verzoekt en van de beschikbaarheid van onderdelen. De serviceniveaus geven doelstellingen voor de responstijd aan en
worden niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat het aangegeven niveau van garantieservice niet op alle locaties wereldwijd beschikbaar is en
buiten de normale servicegebieden van uw Serviceverlener kunnen er aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Neem voor informatie die
specifiek is voor uw land of locatie contact op met een vertegenwoordiger van uw plaatselijke Serviceverlener of met uw wederverkoper.

1. Customer Replaceable Unit (“CRU”) Service
Lenovo verzendt CRU's aan u zodat u ze kunt installeren. Laag 1 CRU's zijn eenvoudig te installeren; voor Laag 2 CRU's is enige technische
vaardigheid en enig gereedschap vereist. Informatie over de CRU en vervangingsinstructies worden bij uw Machine geleverd en zijn te allen tijde
bij Lenovo op aanvraag verkrijgbaar. U kunt een verzoek indienen om CRU's, zonder aanvullende kosten, te laten installeren door een
Serviceverlener, onder het type garantieservice dat voor uw Machine is vastgesteld. In het materiaal dat bij de vervangende CRU wordt geleverd,
geeft Lenovo aan of een defecte CRU moet worden teruggezonden. Indien terugzending wordt verlangd, 1) worden bij de vervangende CRU
retourzendingsinstructies en verpakkingsmateriaal geleverd, en 2) kunnen u voor de vervangende CRU kosten in rekening worden gebracht indien
Lenovo de defecte CRU niet heeft ontvangen binnen 30 dagen na uw ontvangst van de vervangende CRU.
2. On-site Service
Uw Serviceverlener repareert of vervangt de defecte Machine op uw locatie en verifieert de werking van de vervangende Machine. U dient zorg te
dragen voor een geschikte werkomgeving om de reparatiewerkzaamheden aan de Lenovo Machine mogelijk te maken. De omgeving moet
schoon zijn, goed verlicht zijn en geschikt zijn voor dit doel. Voor bepaalde Machines kan het bij bepaalde reparaties noodzakelijk zijn de Machine
naar een aangegeven servicecentrum te zenden.

3. Courier or Depot Service*
U ontkoppelt de defecte Machine om deze te laten ophalen, zoals geregeld door uw Serviceverlener. U ontvangt verzendmateriaal waarin u uw
Machine kunt verzenden naar een aangegeven servicecentrum. Uw Machine wordt door een koerier bij u opgehaald en bij het aangegeven
servicecentrum afgeleverd. Na reparatie of vervanging laat het servicecentrum de Machine afleveren op uw locatie. U bent verantwoordelijk voor
installatie en verificatie van de werking ervan.

4. Customer Carry-In or Mail-In Service
U draagt zorg voor het afleveren of verzenden zoals uw Serviceverlener aangeeft (franco, tenzij anders aangegeven) van de defecte Machine in
een geschikte verpakking bij/naar een aangegeven locatie. Nadat de Machine is gerepareerd of vervangen, wordt de Machine gereed gemaakt
om door u te worden opgehaald of, bij Mail-in Service, wordt de Machine aan u teruggezonden op kosten van Lenovo, tenzij uw Serviceverlener
anders aangeeft. U bent verantwoordelijk voor de daaropvolgende installatie en verificatie van de Machine.

5. CRU and On-site Service
Dit type Garantieservice is een combinatie van Type 1 en Type 2 (zie boven).

6. CRU and Courier or Depot Service
Dit type Garantieservice is een combinatie van Type 1 en Type 3 (zie boven).

7. CRU and Customer Carry-In or Mail-In Service
Dit type Garantieservice is een combinatie van Type 1 en Type 4 (zie boven).
Als garantieservice type 5, 6 of 7 wordt genoemd, bepaalt uw Service Provider welk type garantieservice geschikt is voor de reparatie.
* Dit type service wordt in bepaalde landen ThinkPad EasyServ of kortweg EasyServ genoemd.
Voor het verkrijgen van garantieservice neemt u contact op met een Serviceverlener. In Canada of de Verenigde Staten belt u 1-800-IBM-SERV
(426-7378). In andere landen belt u het desbetreffende onderstaande telefoonnummer.
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Lijst van telefoonnummers wereldwijd
Telefoonnummers kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Voor telefoonnummers voor het aanvragen van onderhoudsservice in
landen die later toetreden tot de EU, of andere landen, maar nog niet in de onderstaande lijst staan vermeld, neemt u contact op met Lenovo, IBM
service of uw wederverkoper in het desbetreffende land.
Land of Regio

Telefoonnummer

Land of Regio

Telefoonnummer

Afrika

Afrika:

Letland

+386-61-1796-699

+44 (0)1475 555 055
Zuid-Afrika:
+27 11 3028888 en
0800110756
Centraal-Afrika: Neem
contact op met een IBM
Business Partner
Argentinië

0800-666-0011

Litouwen

+386-61-1796-699

Australië

131-426

Luxemburg

+352-298-977-5063

Oostenrijk

+43-1-24592-5901

Maleisië

1800-88-8558

België

Nederlands: 02-210 9820 Malta

+356-23-4175

Frans: 02-210 9800
Bolivia

0800-0189

Mexico

001-866-434-2080

Brazilië

55-11-3889-8986

Midden-Oosten

+44 (0)1475-555-055

Canada

Engels: 1-800-565-3344

Nederland

+31-20-514-5770

Frans: 1-800-565-3344
Alleen in Toronto belt u:
416-383-3344
Chili

800-224-488

Nieuw-Zeeland

0800-446-149

China (Volkrepubliek)

800-810-1818

Nicaragua

255-6658

China

Thuis-PC's:

Noorwegen

(Hongkong

852 2825 7799

NetVista en
ThinkCentre:

S.A.R.)

+47 6699 8960
Zakelijke PC's:

Alle producten:

852 8205 0333

+47 815 21550

Colombia

1-800-912-3021

Panama

206-6047

Costa Rica

284-3911

Peru

0-800-50-866

Cyprus

+357-22-841100

Filippijnen

1800-1888-1426

Tsjechië

+420-2-7213-1316

Polen

+48-22-878-6999

Denemarken

4520-8200

Portugal

+351-21-892-7147

Dominicaanse

566-4755

Russische Federatie +7-095-940-2000

Republiek
566-5161 tstl 8201
Gratis binnen de
Dominicaanse
Republiek:
1-200-1929
Ecuador

1-800-426911

Singapore

1800-3172-888

El Salvador

250-5696

Slowakije

+421-2-4954-1217

Estland

+386-61-1796-699

Slovenië

+386-1-5830-050
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Finland

+358-9-459-6960

Spanje

+34-91-714-7983

Frankrijk

+33-238-557-450

Sri Lanka

+94-11-2448-442
+94-11-2421-066
+94-11-2493-500

Duitsland

+49-7032-15-49201

Zweden

+46-8-477-4420

Griekenland

+30-210-680-1700

Zwitserland

+41-58-333-0971

Guatemala

335-8490

Taiwan

886-2-8723-9799

Tegucigalpa & San

Thailand

1-800-299-229

00800-211-4032

Honduras

Pedro Sula: 232-4222
San Pedro Sula:
552-2234

Hongarije

+36-1-382-5720

Turkije

India

1600-44-6666

Verenigd Koninkrijk +44-1475-555-055

Indonesië

800-140-3555

Verenigde Staten

1-800-IBM-SERV

Ierland

+353-(0)1-815-9200

Uruguay

000-411-005-6649

Italië

+39-02-7031-6101

Venezuela

0-800-100-2011

Japan

Gratis: 0120-887-870;

Vietnam

Ho Chi Minh:

+90-212-317-1760

(1-800-426-7378)

Internationaal:

(848) 824-1474

+81-46-266-4724
Hanoi:
Korea

Lenovo SOLW.doc 03/2005 (REH)

1588-5801

(844) 842-6316

Pagina 11 van 11

