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Diagrama de interconexões
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UPS´s
Instrução de montagem
Site:
http://videos.eaton.com/detail/videos/portugu%C3%AAs/video/6083103834001/tut
orial-de-instala%C3%A7%C3%A3o-do-no-break-9px?autoStart=true
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Cabeamento
Cabos Par trançado
Azul – Conexão de rede 1GB
Vermelho – Conexão interface de Manutenção
Cabos óticos
Azul – Conexão Fiber channel 16GB

Inventário
1 servidor SR650
3 servidores SR850
1 storage DE4000H
1 gaveta de expansão D120S
2 switchs CE0128TB
2 UPS´s 6KVA Eaton
1 Rack 42 U APC
10 cabos óticos OM4
16 cabos azuis RJ45 CAT6
5 cabos vermelhos RJ45 CAT6
2 jogos de trilho para UPS
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Sequência de montagem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UPS1 e UPS2 (cuidar a conexão do aterramento)
Energizar UPS´s não ativar, deixar em bay-pass
Montagem dos servidores, storage e switch conforme asbuilt
Conexão dos equipamentos cabos par-trançado
Conexão dos equipamentos cabos fibra ótica
Conexão dos equipamentos cabos elétricos as UPS´s respeitando a redundância
Power on storage
Power on switchs
Power on servidores

Fotos local

Foto1:Rack posição final
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Foto2: vista frontal do rack

Foto 3: Vista traseira do rack com equipamentos cabeados
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Foto 4: Vista traseira do servidor estendido nos trilhos
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Instruções de Garantia
Rack APC
Rack modelo Netshelter 42U (garantia 5 anos para defeitos de fabricação, resposta
próximo dia útil)
Abertura de chamados
Telefone: 0800 006 4001 (Athenas)
Tipo de atendimento on site

Termos e condições:
Como o produto não possui partes elétricas/eletrônicas e é composto basicamente por
partes metálicas o fabricante não possui uma política de garantia específica. A cobertura
de garantia se dá para defeitos de fabricação. Desgaste natural das peças não são
cobertos pela garantia.

UPS Eaton
UPS Modelo 6KVA (garantia 5 anos resposta próximo dia útil)
Abertura de chamados
Telefone: 0800 006 4001 (Athenas)
Tipo de atendimento on site
Excetuando a bateria após um ano, todos os componentes que apresentarem defeito não
ocasionados por mau uso, ou desgastados pelo tempo, serão substituídos sem custo ao
cliente. O serviço da troca da bateria (não inclusa) também não terá custo.

Termos e condições

INTRODUÇÃO
Esse documento tem como objetivo disponibilizar para os clientes as condições de
garantia da Eaton Power Solution Ltda. As sistemáticas do Termo de Garantia são
baseadas na Lei 8078/90. Caso o comprador informe ao fornecedor o defeito em até 90
dias (art. 26, II, Código de Defesa do Consumidor), após a compra e o Fornecedor não
sane a desconformidade em até 30 dias, caberá ao Comprador exigir, alternativamente e
à sua escolha:
I
- A substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições
de uso;
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II
- A restituição da quantia paga, monetariamente atualizada e sem prejuízo de
perdas e danos, desde que diretos e limitados ao valor global do contrato;
III
– O Abatimento proporcional do preço acordado, conforme as diretrizes
Corporativas da EATON combinadas com o Código de Defesa do Consumidor (art. 18,
Código de Defesa do Consumidor). Para os casos de industrialização e distribuidores
será aplicada a legislação em vigor.
CONDIÇÕES DE GARANTIA
Para que essa garantia se torne válida, o mesmo deve ter sido utilizado nas condições
normais de serviço para os quais foram previstos e projetados, e conforme descrito em
normas técnicas nacionais e internacionais que regem o assunto de acordo com a linha
de produto relacionado neste termo de garantia. Para referência verificar manual do
produto. Caso seja necessário, será verificado e constatado que o(s) produto(s) tenha
sido estocado(s), instalado(s), operado(s) e mantido(s) conforme as orientações
contidas em seus manuais. A garantia do produto é válida em território nacional e de
acordo com as condições constantes na proposta comercial.
Esta garantia estará limitada à correção ou re-execução dos serviços ou reparo ou
substituição das peças, partes e componentes fornecidos, que apresentarem defeitos,
sem qualquer outra despesa. Esta garantia estará também limitada as seguintes
condições:
1.
Com a re-execução, correção, reparo ou substituição fica plenamente satisfeita à
garantia, sem qualquer outra responsabilidade para a EATON referente a isso;
2.
Para defeitos ocultos, aplicar-se-ão as definições de prazo do CDC nos termos do
artigo 27 e desde que não decorram de fatores alheios à responsabilidade da EATON, a
reclamação deverá ser feita no prazo e forma legais.
3.
A re-execução ou correção dos serviços, reparo ou substituição das peças ou
partes defeituosas, durante o período de garantia, não prorroga o prazo de garantia, nem
tampouco o prazo de garantia será prorrogado por tempo equivalente à paralisação para
os reparos. A substituição ou reparação de produto(s), comprovadamente defeituoso(s),
não prorrogará o prazo de garantia definido para cada linha de produto,
4.
Esta garantia não abrange atendimento fora do horário comercial. O atendimento
será cobrado conforme proposta a ser apresentada pela assistência técnica EATON.
Custos de deslocamento e estadia não são cobertos pela garantia do produto.
5.
Esta garantia não abrange desgaste normal, operação e/ou manutenção
inadequada e/ou montagem inadequada, armazenagem ou desgastes decorrentes de
negligência, imprudência, imperícia e mau uso que descaracterize a garantia do produto
por parte dos usuários, exceto quando for feita pela própria EATON. Esta garantia
também não abrange os defeitos, desgastes ou danos causados ao equipamento ou
partes, componentes e peças fornecidas pela EATON ou serviços executados pela
EATON, quando estes forem causados por defeitos, desgastes ou inadequação de outros
componentes ou partes do equipamento que não foram incluídos no escopo de
fornecimento ou no escopo de serviços contratados.
6.
Estão excluídos da garantia os danos ou defeitos decorrentes do desgaste normal,
manutenção ou operação inadequadas, ataques químicos ou elétricos, força maior, ou
então, influências climáticas ou ambientais, obras de engenharia civil defeituosa,
modificações e/ou consertos que, sem a prévia autorização ou indicação da EATON por
escrito, forem executadas por terceiros, bem como a utilização de peças e/ou partes que
não sejam sobressalentes originais ou fabricadas pela EATON.
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7.
A garantia ficará suspensa, expirando-se dentro do limite previsto acima, (exceto
nas hipóteses previstas na Lei), se a Compradora deixar de cumprir qualquer uma de
suas obrigações de guarda, zelo e manutenção do produto, na forma indicada pelo
fabricante.
8.
As peças, partes e/ou componentes substituídos são de propriedade da EATON,
devendo ser devolvida para EATON após a substituição.
9.
A validade da garantia pressupõe:
a)
A pronta comunicação da ocorrência do defeito à EATON;
b)
A colocação à disposição da EATON do material a ser reparado ou substituído por
período que lhe permita realizar os trabalhos necessários, dentro do período de
garantia;
c)
Que a Compradora não tenha feito ou mandado fazer por terceiros, sem prévia
autorização escrita da EATON, qualquer alteração ou reparo nos equipamentos, peças,
partes e/ou componentes fornecidos.
d)
A garantia está condicionada ao uso adequado e será reconhecida quando o
equipamento estiver intacto, sem sinais de avarias e/ou mau uso e sem violação interna
das placas e componentes.
10.
A garantia é limitada aos danos diretos (exclui-se danos indiretos, lucros
cessantes, inclusive contra terceiros, decorrentes e/ou causados por eventuais atrasos
ou por defeitos dos produtos e falhas de instalação), e ao valor do produto.
11.
O prazo de substituição ou reparo será conforme as datas e prazos estimados em
proposta comercial, respeitadas as disposições legais sobre fornecimento e
responsabilidade de produtos, tendo em vista a disponibilidade de insumos nacionais e
importados. Para produtos EATON importados, leva-se em conta à disponibilidade do
produto em estoque, lead time de importação, prazo de manufatura, transporte e
processo de alfandega do país de origem e do Brasil, o que pode pré-dispor alterações na
data e prazo de entrega.
ATENDIMENTO EM GARANTIA
O(s) produto(s) comprovadamente defeituoso(s) deve(m) ser enviado(s) por emissão
de Nota Fiscal de Remessa para Conserto no laboratório autorizado indicado pela
EATON, citando no campo de observações o número de protocolo de atendimento. A
EATON indicará um transportador rodoviário homologado para o serviço de transporte,
sendo assim o envio e o retorno serão por conta da EATON. O retorno será
responsabilidade da EATON apenas para os casos em que a garantia proceder. Não é
aceito envio de produto defeituoso pelo serviço de Correios ou Sedex.
Quando aplicável necessário ou solicitado, a EATON poderá deslocar equipe técnica
autorizada para execução da análise do defeito e/ou reparo no local. Neste caso será
enviado para aprovação do CLIENTE o documento de Garantia, que possui as condições
comerciais para sua realização. Se algo transgredir os termos supracitados, esta despesa
será cobrada.
Quando solicitado, a EATON poderá conceder um produto para substituição de um
produto aparentemente defeituoso em quanto o segundo estiver em análise. Neste caso
será enviado para aprovação do CLIENTE o documento de Garantia, que possui as
condições comerciais para sua realização. Se algo transgredir os termos supracitados,
esta despesa será cobrada.
Assim que for notificada da autorização da Garantia, a EATON informará a
disponibilidade da equipe técnica e/ou produto, datas e prazos de entrega para que a
execução do serviço de reparo, substituição e modificação em garantia seja realizada. A
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EATON irá substituir ou reparar o(s) produto(s), satisfazendo assim a politica de
garantia.
Notas:
1.
É obrigação do CLIENTE, informar seus termos e condições para permitir o
imediato acesso do produto e/ou da equipe técnica autorizada para a execução do
serviço onde estão instalados. Resguardamos que a equipe técnica da EATON segue as
normas regulamentadoras vigentes e políticas coorporativas próprias para Segurança
do Trabalho (EHS-Zero Incidente, Regras que Salvam Vidas e a Análise Preliminar de
Risco) na execução do serviço em suas instalações e fora dela.
2.
O(s) produto(s) e/ou parte(s) substituída(s) em garantia antecipada e/ou
atendimento por uma equipe técnica autorizada em campo, são de propriedade da
EATON, e quando isto ocorrer, é necessário que o CLIENTE faça a emissão de Nota Fiscal
de Retorno deste produto(s) e/ou parte(s) e que os mesmos sejam enviados por uma
transportadora rodoviária indicada pela EATON no prazo de 30 dias ou o valor será
cobrado.
3.
Termos diferentes dos mencionados, apenas poderão ser aceitos se comunicados
antecipadamente à execução do serviço.
A garantia da EATON para produtos originais fornecidas pela EATON e serviços
executados por equipe técnica da EATON terá cobertura válida conforme prazo e
orientações estipulado para cada linha de produto, conforme detalhado abaixo:
BATERIAS
Baterias têm garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses contados a
partir da data de faturamento.
Notas:
1.
É obrigação do CLIENTE, garantir que as baterias sejam recarregadas no período
de 2 (dois) meses para que não sejam comprometidas tecnicamente;
2.
É obrigação do CLIENTE, garantir que as baterias fiquem armazenadas nas
temperaturas entre 20º e 30º e que opere na temperatura de 25º +-3º para que não
sejam comprometidas tecnicamente;
PARTES E PEÇAS
Partes e peças têm garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 90 dias
contados a partir da data de faturamento. A garantia da EATON contempla peças novas e
originais fornecidas pela EATON, contanto que a troca da peça seja executada por um
técnico da EATON ou técnico autorizado pela EATON (LAE) para equipamentos
monofásicos com potência inferior a 10kVA.
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Solução LENOVO
Cobertura e tempo de garantia
Servidores
Servidor SR650 série: J500028X
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr650/7x
06/7x06cto1ww/j500028x/warranty/?linkTrack=Caps:Body_SearchProduct&searchTy
pe=6&keyWordSearch=J500028X.7X06.SR650

Servidor SR850 série: J500027F
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr850/7x
19/7x19cto1ww/j500027f/warranty/?linkTrack=Caps:Body_SearchProduct&searchTy
pe=6&keyWordSearch=J500027f
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Servidor SR850 série: J500027G
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr850/7x
19/7x19cto1ww/j500027g/warranty/?linkTrack=Caps:Body_SearchProduct&searchTy
pe=6&keyWordSearch=J500027G

Servidor SR850 série:J50002A4
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr850/7x
19/7x19cto1ww/j50002a4/warranty/?linkTrack=Caps:Body_SearchProduct&searchTy
pe=6&keyWordSearch=J50002A4
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Armazenamento
Gabinete extensão: série J30236V3
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/storage/lenovostorage/thinksystem-de120s/7y63/7y63cto1ww/j30236v3/warranty

DE4000H: série J30236V4
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/storage/lenovostorage/thinksystemde4000h/7y75/7y75cto1ww/j30236v4/warranty/?linkTrack=Caps:Body_SearchProdu
ct&searchType=6&keyWordSearch=J30236V4
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Rede
Switch CE0128TB Serie: MMM02076
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/networking/campusswitch/switchce0128tb/7z36/7z36cto1ww/mmm02076/warranty/?linkTrack=Caps:Body_SearchPro
duct&searchType=6&keyWordSearch=MMM02076.7Z36.SWITCH-CE0128TB

18

Switch CE0128TB Série: MMM02174
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/networking/campusswitch/switchce0128tb/7z36/7z36cto1ww/mmm02174/warranty/?linkTrack=Caps:Body_SearchPro
duct&searchType=6&keyWordSearch=MMM02174.7Z36.SWITCH-CE0128TB

Termos e condições

Declaração de Garantia Limitada da Lenovo
L814-0010-01 5/2020
Parte 1 – Termos Gerais
A presente Declaração de Garantia Limitada é constituída por três partes: Parte 1 Termos Gerais, Parte 2 - Termos Específicos do Mercado e Parte 3 - Informações sobre a
Garantia. Os termos da Parte 2 substituem ou modificam os da Parte 1. A Parte 3 contém
as definições dos tipos específicos de garantia eventualmente aplicáveis à Máquina do
Cliente. Para fins da presente Declaração de Garantia Limitada, por “Lenovo” entende-se
a entidade Lenovo que forneceu a Máquina ao Cliente ou ao revendedor do Cliente.
As garantias disponibilizadas pela Lenovo e indicadas na presente Declaração de
Garantia Limitada são aplicáveis à Máquina ou Máquinas adquiridas pelo Cliente que se
destinam a utilização pelo próprio e não a revenda. Pelo termo “Máquina”, entende-se
um produto de hardware identificado por um Tipo de Máquina, bem como as suas
funções, conversões ou upgrades. O termo “Máquina” não inclui quaisquer programas de
software, pré-instalados na Máquina, posteriormente instalados ou outros. NENHUMA
DISPOSIÇÃO DA PRESENTE DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA AFETA OS
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DIREITOS LEGAIS DOS CONSUMIDORES, SEM POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA OU
LIMITAÇÃO CONTRATUAL.
A presente Declaração de Garantia Limitada encontra-se disponível em vários idiomas,
no
seguinte
sítio
da
Internet
da
Lenovo:
https://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup/warrantypolicy
Cobertura desta Garantia
A Lenovo garante que cada Máquina está isenta de defeitos de materiais e de fabrico sob
condições de uso normal durante o período de garantia.
Durante o período de garantia, a Lenovo presta serviços de reparação e troca da
Máquina nos termos do tipo de serviço de garantia que a Lenovo designe para a mesma.
O período de garantia da Máquina inicia-se na sua Data de Instalação original. Em
determinadas Máquinas, a garantia será anulada se as limitações de utilização da
Máquina forem excedidas durante o período de garantia especificado. A data da fatura
de compra/recibo de venda é entendida como a Data de Instalação, salvo se a Lenovo
ou o revendedor comunicarem ao Cliente uma data
diferente. O período de garantia, o tipo de serviço de garantia e o nível de serviço
aplicáveis à Máquina do Cliente estão indicados no correspondente manual do produto
e/ou ficha técnica, disponível no seguinte site da Lenovo: https://lenovopress.com/
.
Salvo menção em contrário, todos os componentes ou funcionalidades configurados
e/ou instalados para utilização na Máquina do Cliente e identificados por um número de
opção ou código de funcionalidade ("Opção") estarão cobertos pelo período da garantia
da Máquina ou durante um (1) ano a contar da data de compra (o período que for mais
longo). A garantia aplicável às unidades Intel Optane DC persistent memory (DCPMM) e
unidades de estado sólido (SSD) estará limitada aos SSDs e DCPMMs que não tenham
atingido
o número máximo garantido de ciclos de programação/apagamento, tal como indicado
no manual ou nas especificações do produto. Não obstante o contrário, 1) As opções
listadas em https://datacentersupport.lenovo.com/optionwarranty estão excluídas
desta garantia e terminam na data de término do serviço indicada no URL mencionado
acima e 2) opções de terceiros que são excluídos desta garantia podem ser encontradas
em https://datacentersupport.lenovo.com/3rdpartyoptionexclusions.
A Lenovo poderá solicitar ao Cliente que faculte a prova de compra (por exemplo, uma
cópia do recibo de venda ao Cliente ou a fatura de compra) para validar a titularidade da
garantia.
Se uma Máquina cuja instalação seja da responsabilidade da Lenovo não estiver
disponível para a instalação pela Lenovo no prazo de seis meses, a contar da data em
que a Lenovo envia a Máquina ao Cliente ou ao revendedor, a instalação ficará sujeita a
uma taxa, ao abrigo de um Contrato de serviços com a Lenovo.
No caso de uma Máquina cuja instalação seja da responsabilidade da Lenovo, se o Cliente
optar por instalar ou reparar, ou se alterar a localização da Máquina ou se solicitar a
instalação, reparação ou alteração da localização da Máquina a terceiros, a Lenovo
reserva-se o direito de inspecionar a Máquina antes de prestar o Serviço de garantia na
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Máquina. A Lenovo pode, a seu critério exclusivo, cobrar a inspeção. Se a Máquina não se
encontrar num estado aceitável para o Serviço de garantia, conforme exclusivamente
determinado pela Lenovo, o Cliente poderá requerer à Lenovo a
reparação do mesmo para que fique num estado aceitável para o Serviço ou o Cliente
poderá retirar ou anular o seu pedido de Serviço de garantia. A Lenovo, a seu critério
exclusivo, irá determinar se a reparação é possível. A reparação é fornecida como um
Serviço faturável. Se especificado, poderão ser aplicáveis taxas adicionais, como, por
exemplo, para o transporte e manuseamento especial.
Muitas funções, conversões ou upgrades implicam a remoção de peças e a sua devolução
à Lenovo. Os componentes ou funcionalidades da Lenovo instalados durante a instalação
inicial de uma Máquina Lenovo estão sujeitos ao período de garantia da mesma, o qual
produz efeitos a partir da Data de Instalação dessa mesma Máquina. Uma peça ou função
da Lenovo utilizada em substituição de uma peça ou função anteriormente instalada
assume o período de garantia restante da peça ou função substituída. Os componentes
ou funcionalidades da Lenovo adicionados a uma Máquina sem que ocorra a substituição
de um componente ou funcionalidade anteriormente instalada estão sujeitos ao período
de garantia especificado para os componentes ou funcionalidades aplicáveis, o qual se
inicia na correspondente Data de Instalação. Salvo especificação em contrário por parte
da Lenovo,
o período de garantia, tipo de serviço de garantia e nível de serviço dessa peça ou função
é equivalente ao da Máquina em que se encontra instalado.
Salvo especificação em contrário por parte da Lenovo, as garantias seguintes aplicam-se
apenas ao mercado ou região onde a Máquina tiver sido adquirida.
ESTAS SÃO AS GARANTIAS EXCLUSIVAS DO CLIENTE E SUBSTITUEM QUAISQUER
OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, E DE QUALQUER GARANTIA DE TÍTULO OU DE
NÃO VIOLAÇÃO. ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE
GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, PELO QUE A EXCLUSÃO ACIMA DESCRITA
PODERÁ NÃO SER APLICÁVEL. NESSE CASO, TAIS GARANTIAS SÃO LIMITADAS À
DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA. NENHUMA GARANTIA SERÁ APLICÁVEL APÓS
ESSE PERÍODO. ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DA
DURAÇÃO DA GARANTIA IMPLÍCITA, PELO QUE A LIMITAÇÃO ACIMA DESCRITA
PODERÁ NÃO SER APLICÁVEL.
Itens Não Abrangidos pela Garantia
A presente garantia não abrange o seguinte:
a.
avarias ou danos por utilização indevida (incluindo, entre outros, a utilização de
capacidades ou funções da Máquina não autorizadas pela Lenovo por escrito), acidente,
modificação, inadequação do ambiente físico ou operacional, utilização em ambientes
diferentes dos especificados ou manutenção incorreta por parte do Cliente ou de
terceiros;
b.
avarias decorrentes de acontecimentos alheios ao controlo da Lenovo;
c.
avarias causadas por produtos alheios à responsabilidade da Lenovo;
d.
produtos de outras marcas, incluindo os fornecidos com uma Máquina Lenovo ou
nela instalados a pedido do Cliente;
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e.
acessórios, itens de fornecimento e consumíveis, e peças estruturais (por
exemplo, estruturas e coberturas). Salvo especificação em contrário, as baterias são
consideradas um artigo consumível e não estão abrangidas pela garantia. Lenovo
especificará o teor da mesma no manual do produto da Máquina;
f.
serviços de alterações à Máquina;
g.
serviços sobre uma Máquina em que o Cliente esteja a utilizar capacidades ou
funções não autorizadas pela Lenovo por escrito; e
h.
certificação no mercado ou região do Cliente para a ligação da Máquina, por
qualquer meio, a interfaces de redes de telecomunicações públicas, salvo indicação da
Lenovo em contrário no correspondente manual do produto. Por lei, poderão ser
requeridas certificações adicionais previamente à realização de tais ligações.
A garantia será anulada na sequência de remoção ou alteração das etiquetas de
identificação da Máquina ou das suas peças.
A Lenovo não garante a operação ininterrupta ou isenta de erros de uma Máquina.
Qualquer suporte técnico, ou outro, fornecido a uma Máquina na garantia como, por
exemplo, assistência para questões de procedimentos e outras relacionadas com a
configuração e instalação de uma Máquina, será fornecido SEM GARANTIAS DE
QUALQUER ESPÉCIE.
Como Obter Serviço de Garantia
Se a Máquina não funcionar de acordo com a garantia durante o respetivo período de
vigência, o Cliente deverá consultar a correspondente documentação de suporte,
disponível no seguinte site da Lenovo: https://datacentersupport.lenovo.com.
Se a informação fornecida na documentação de suporte for insuficiente para resolver o
problema, contacte a Lenovo ou o revendedor para obter serviço de garantia. Se não
tiver efetuado o registo da Máquina junto da Lenovo, poderá ser-lhe solicitada a
apresentação da prova de compra como comprovativo do seu direito a serviço de
garantia.
Ações Tomadas pela Lenovo para Resolução de Problemas
A Lenovo tentará diagnosticar e solucionar o problema mediante contacto telefónico ou
por via eletrónica, através do acesso a um sítio da Internet da Lenovo. Algumas
Máquinas contêm funções de suporte remoto para informar diretamente os problemas,
determinar remotamente o problema e a sua resolução junto da Lenovo. Quando
contactar a Lenovo por questões de serviço, terá que seguir os procedimentos de
determinação e resolução de problemas especificados pela Lenovo. Após a determinação
do problema, se a Lenovo considerar ser necessário prestar serviço no local, será
agendada a intervenção de um técnico de assistência nas instalações do Cliente.
Determinadas Máquinas (e upgrades, conforme aplicável) poderão conter CódigoMáquina e também poderão conter Código Licenciado em Separado (SLC). O sítio da
Internet seguinte da Lenovo identifica se uma Máquina adquirida (ou upgrades,
conforme
aplicável)
contém
Código
Máquina
e/ou
SLC:
https://datacentersupport.lenovo.com.
Salvo especificação em contrário, o Cliente é responsável pelo download ou obtenção
junto da Lenovo e pela instalação do Código-Máquina (microcódigo, o código Basic
Input/Output System, designado “BIOS”), programas utilitários, controladores de
dispositivos e diagnósticos fornecidos com uma Máquina Lenovo) e outras atualizações
de software, a partir de um sítio da Internet da Lenovo ou outro suporte eletrónico, bem
como pela observância das instruções fornecidas pela Lenovo. O Cliente pode solicitar a
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instalação por parte da Lenovo de alterações ao Código- Máquina, contudo, esse serviço
será cobrado.
Algumas peças das Máquinas Lenovo são designadas por Unidades Substituíveis pelo
Cliente (“CRUs”). Se o problema for passível de resolução com uma CRU (por exemplo,
teclado, memória, unidade de disco rígido) a Lenovo enviará a CRU para ser instalada
pelo Cliente.
Se a Máquina não funcionar de acordo com a garantia durante o respetivo período e não
for possível resolver o problema por via telefónica ou eletrónica, ou com a aplicação das
atualizações de software ou do Código-Máquina ou com uma CRU, a Lenovo ou o seu
subcontratado ou revendedor autorizado a prestar serviços de garantia poderá optar
por 1) reparar a Máquina ou colocá-la em funcionamento de acordo com o especificado
na garantia; ou
2)
substituí-la por uma Máquina com uma funcionalidade no mínimo equivalente.
Na impossibilidade de a Lenovo ou o seu subcontratado ou revendedor, executar uma
das ações anteriores, o Cliente poderá devolver a Máquina
à entidade à qual efetuar
a aquisição para efeitos de reembolso.
A Lenovo ou o seu subcontratado ou o revendedor assegurarão ainda igualmente a
gestão e a instalação de alterações técnicas selecionadas aplicáveis à Máquina.
Substituição de uma Máquina ou Peça
Nos casos em que o serviço de garantia implique a troca de uma Máquina ou peça, o item
substituído pela Lenovo ou pelo seu subcontratado ou revendedor, torna-se propriedade
destes, e o item de substituição torna-se propriedade do Cliente. O Cliente deverá atestar
que todos os itens removidos são genuínos e inalterados. O item de substituição poderá
não ser novo, mas encontrar-se-á em boas condições de funcionamento e será, no
mínimo, funcionalmente equivalente ao item substituído. O item de substituição assume
o estado do serviço de garantia do item substituído.
Responsabilidades Adicionais do Cliente
O Cliente compromete-se a:
a.
antes de a Lenovo ou o seu subcontratado ou revendedor procederem à troca de
uma Máquina ou componente, remover todas as funcionalidades, componentes, opções,
alterações e acessórios não abrangidos pelo serviço de garantia e a certificar-se de que a
Máquina se encontra livre de quaisquer obrigações ou restrições legais que impeçam a
sua troca;
b.
obter autorização, junto do proprietário da Máquina, para que a Lenovo ou o seu
subcontratado ou revendedor preste assistência à mesma, caso ela não lhe pertença;
c.
sempre que aplicável, antes da prestação do serviço:
(1)
executar os procedimentos de pedido de serviço indicados pela Lenovo ou o seu
subcontratado ou revendedor;
(2)
efetuar cópias de segurança e proteger todos os programas, dados e montantes
pecuniários contidos na Máquina; e
(3)
comunicar à Lenovo ou ao seu subcontratado ou revendedor as eventuais
alterações da localização da Máquina;
d.
facultar à Lenovo ou ao seu subcontratado ou revendedor o acesso suficiente e
seguro às instalações do Cliente, de modo a permitir-lhe o cumprimento das suas
obrigações;
e.
permitir à Lenovo ou ao seu subcontratado ou revendedor a instalação de
alterações técnicas obrigatórias, tais como as exigidas para fins de segurança;
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f.
quando o tipo de serviço de garantia requer que o Cliente envie a Máquina
avariada para a Lenovo, o Cliente compromete-se a enviá-la devidamente embalada,
conforme especificado pela Lenovo, para a localização que a Lenovo designar. Após a
reparação ou substituição da Máquina, a Lenovo devolverá a Máquina reparada ou
facultará ao Cliente uma Máquina de substituição por conta da Lenovo, exceto qualquer
especificação da Lenovo em contrário. A Lenovo assume a responsabilidade por perdas
ou danos sobre a Máquina do Cliente exclusivamente nos seguintes casos: 1) quando a
mesma estiver na sua posse; ou 2) em trânsito, nos casos em que a Lenovo tenha
assumido os encargos de transporte; e
g.
a apagar de modo seguro, nas Máquinas por qualquer motivo devolvidas pelo
Cliente à Lenovo, todos os programas não fornecidos pela Lenovo com a Máquina, e
todos os dados, incluindo, entre outros: 1) dados sobre pessoas ou entidades jurídicas
identificadas ou identificáveis ("Dados Pessoais"); e 2) dados confidenciais ou sujeitos a
direitos de propriedade ou outros que sejam da posse do Cliente. Se não for possível
remover ou apagar os Dados Pessoais, o Cliente concorda em transformar essas
informações (por exemplo, tornando os dados anónimos ou encriptando-os), de modo a
que já não sejam considerados Dados Pessoais de acordo com a legislação aplicável. De
igual modo, o Cliente concorda em remover todos os valores contidos nas Máquinas
enviadas à Lenovo. A Lenovo não é responsável por quaisquer valores ou programas que
não sejam fornecidos pela Lenovo juntamente com a Máquina, nem pelos dados
contidos em Máquinas devolvidas à Lenovo. O Cliente reconhece que, para exercer os
seus deveres ao abrigo da presente Declaração de Garantia Limitada, a Lenovo está
autorizada a enviar toda ou parte da Máquina ou do software nela contido para outras
localizações da Lenovo ou de terceiros em qualquer parte do mundo, com a autorização
do Cliente.
Limitação de Responsabilidade
Podem ocorrer circunstâncias em que, devido a incumprimento por parte da Lenovo, o
Cliente tenha direito a receber uma indemnização da Lenovo. Independentemente da
base de sustentação do direito do Cliente a ser ressarcido pela Lenovo por danos
(incluindo violação fundamental, negligência, falsas declarações ou qualquer outra
reclamação contratual ou extracontratual), exceto por qualquer responsabilidade que
não possa ser renunciada ou limitada pela legislação aplicável, a responsabilidade total
da Lenovo por quaisquer pretensões emergentes ou relacionadas com cada Máquina, no
que respeita ao valor agregado, não excederá:
a.
danos corporais (incluindo morte) e danos em bens imóveis e bens móveis; e
b.
o montante de quaisquer outros danos reais diretos, até aos encargos (se
periódicos, o equivalente a 12 meses de encargos) relativos à Máquina que constituir
objeto da reclamação. Para fins desta alínea, por “Máquina” entende-se o CódigoMáquina.
Este limite aplica-se igualmente aos fornecedores da Lenovo, aos seus subcontratados e
aos revendedores. Trata-se do montante máximo pelo qual a Lenovo, seus fornecedores,
subcontratados e revendedores serão considerados coletivamente responsáveis.
ESTÁ TOTALMENTE EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DA LENOVO OU DOS SEUS
FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS OU REVENDEDORES PELAS EVENTUALIDADES
INDICADAS A SEGUIR, MESMO QUANDO OS MESMOS SEJAM NOTIFICADOS DA
POSSIBILIDADE DA SUA OCORRÊNCIA: 1) PEDIDOS DE INDEMNIZAÇÃO
APRESENTADOS POR TERCEIROS AO CLIENTE RELATIVAMENTE A DANOS
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(EXCETUANDO OS INDICADOS NO PRIMEIRO ITEM LISTADO ACIMA); 2) PERDAS OU
DANOS ENVOLVENDO DADOS;
3)
DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS, OU PERDAS ECONÓMICAS
CONSEQUENTES; OU
4)
LUCROS CESSANTES OU PERDA DE NEGÓCIOS, RECEITAS, GOODWILL OU
POUPANÇAS PREVISTAS. ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO QUE A
LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA DESCRITA PODERÁ NÃO SER APLICÁVEL.
Lei Aplicável
O Cliente e a Lenovo estão de acordo quanto à aplicação da lei da jurisdição mercado na
qual o Cliente adquiriu a Máquina para reger, interpretar e aplicar todos os direitos,
deveres e obrigações do Cliente e da Lenovo emergentes ou de qualquer forma
relacionados com o objeto da presente Declaração, sem prejuízo da aplicação dos
princípios de direito relativos ao conflito de normas.
ESTAS GARANTIAS CONFEREM-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS; PODERÁ TER
IGUALMENTE OUTROS DIREITOS VARIÁVEIS CONSOANTE O ESTADO OU A JURISDIÇÃO.
Jurisdição
Todos os direitos, deveres e obrigações das partes estão sujeitos aos tribunais mercado
da jurisdição na qual o Cliente adquiriu a Máquina.
Parte 2 - Termos Específicos do Mercado
AMÉRICAS
Jurisdição:
A seguinte frase é adicionada a esta secção e é aplicável aos mercados impressos a
negrito:
Os eventuais litígios emergentes da presente Declaração de Garantia Limitada serão
dirimidos exclusivamente pelas seguintes entidades: 1) na Argentina; Tribunal
Comercial Ordinário da cidade de Buenos Aires; 2) na Bolívia; tribunais da cidade de La
Paz; 3) no Brasil; Tribunal do Rio de Janeiro, RJ; 4) no Chile; Tribunais Civis de Justiça de
Santiago; 5) na Colômbia; Juízes da República da Colômbia; 6) no Equador; juízes civis
de Quito para procedimentos executórios ou sumários (conforme aplicável); 7) no
México; tribunais situados na Cidade do México, Distrito Federal; 8) no Paraguai;
tribunais da cidade de Assunção; 9) no Perú; juízes e tribunais do distrito judicial de
Lima, Cercado; 10) no Uruguai; tribunais da cidade de Montevideu; 11) na Venezuela;
tribunais da área metropolitana da cidade de Caracas.
BRASIL
Substituição de uma Máquina ou Peça:
Eliminar a última frase:
O item de substituição assume o estado do serviço de garantia do item substituído.
CANADÁ
Cobertura desta Garantia:
O seguinte texto substitui o 2o parágrafo desta secção:
Durante o período de garantia, a Lenovo presta serviço de reparação e troca da Máquina
ao abrigo do tipo de serviço de garantia que a Lenovo designe para a Máquina. O período
de garantia da Máquina tem início na respetiva Data de Instalação original, salvo
especificação em contrário (por exemplo, para determinadas Máquinas, a garantia será
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anulada se as limitações à sua utilização forem excedidas durante o período de garantia
estipulado). O período de garantia, o tipo de serviço de garantia e o nível de serviço
aplicáveis à Máquina estão indicados no correspondente manual do produto. A Lenovo
poderá solicitar ao Cliente que faculte a prova de compra (por exemplo, uma cópia do
recibo de venda ao Cliente ou a fatura de compra) para validar a titularidade da garantia.
Limitação de Responsabilidade:
O seguinte texto substitui as alíneas a e b desta secção:
a.
danos corporais (incluindo morte) ou danos físicos em bens imóveis e bens
móveis causados por negligência da Lenovo; e
b.
pelo montante de quaisquer outros danos reais diretos, até ao mais elevado dos
seguintes valores $ 100.000,00 ou os encargos (se periódicos, o equivalente a 12 meses
de encargos) relativos à Máquina que constituir objeto de reclamação. Para fins desta
alínea, por “Máquina” entende-se o Código-Máquina.
Lei Aplicável:
O seguinte texto substitui “leis da jurisdição na qual o Cliente adquiriu a Máquina” na
primeira frase:
leis da Província de Ontário.
PERU
Limitação de Responsabilidade:
O seguinte texto é acrescentado ao final desta secção:
Nos termos do Artigo 1328.º do Código Civil Peruano, as limitações e exclusões
especificadas nesta secção não se aplicam a danos causados por má conduta intencional
("dolo") ou negligência grosseira ("falta indesculpável") por parte da Lenovo.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Lei Aplicável:
O seguinte texto substitui “leis da jurisdição na qual o Cliente adquiriu a Máquina” na
primeira frase:
leis do Estado de Nova Iorque
ÁSIA PACÍFICO AUSTRÁLIA
Cobertura desta Garantia:
Os seguintes parágrafos são acrescentados a esta secção:
As garantias especificadas nesta Secção são adicionais a quaisquer direitos do Cliente ao
abrigo da Lei Australiana do Consumidor ou de outra legislação semelhante e são apenas
limitadas ao âmbito previsto pela legislação aplicável. Ao longo deste documento, “Lei
Australiana do Consumidor“ refere-se ao Anexo 2 da Lei da Concorrência e do
Consumidor de 2010.
Sempre que um produto fornecido pela Lenovo ao Cliente é, para fins da Lei da
Concorrência e do Consumidor de 2010, considerado uma "transação de consumidor"
(como definido na Lei Australiana do Consumidor), então, para além de outros direitos
do Cliente ao abrigo do nosso contrato, o seguinte pode aplicar-se:
Os produtos Lenovo têm garantias que não podem ser excluídas ao abrigo da Lei
Australiana do Consumidor. O Cliente tem direito à substituição ou a reembolso por uma
falha total e por compensação por perdas ou danos razoavelmente previsíveis. O Cliente
também tem direito a ter os produtos reparados ou substituídos se os produtos não
forem de qualidade aceitável e se a falha dos produtos não for total.
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Limitação de Responsabilidade:
O seguinte texto é acrescentado a esta secção:
Na medida do permitido por lei, onde a Lenovo está perante a violação de uma garantia,
ao abrigo da Lei Australiana do Consumidor ou de outra legislação semelhante, a
responsabilidade da Lenovo é limitada, mediante a sua opção de:
a. para serviços:
(1)
o fornecimento dos serviços novamente ou
(2)
o pagamento do custo de ter os serviços novamente; e b. para bens:
(1)
reparação ou substituição dos bens ou o fornecimento de outros bens
equivalentes; ou
(2)
o pagamento do custo de ter os serviços novamente.
Onde no que diz respeito à garantia do direito de vender, posse reservada ou título
inequívoco, ou se os produtos sejam de um tipo normalmente adquirido para uso
pessoal ou doméstico ou de consumo, então nenhuma das limitações neste parágrafo se
aplicará.
Lei Aplicável:
O seguinte texto substitui “leis da jurisdição na qual o Cliente adquiriu a Máquina“ na
primeira frase:
leis do Estado ou Território
CAMBOJA, INDONÉSIA E LAOS
Lei Aplicável:
O seguinte texto substitui “leis da jurisdição na qual o Cliente adquiriu a Máquina“ na
primeira frase: leis de Singapura
CAMBOJA, INDONÉSIA E LAOS
Arbitragem:
O seguinte texto é acrescentado no âmbito desta rubrica:
Quaisquer litígios emergentes ou relacionados com a presente Declaração de Garantia
Limitada serão resolvidos, em última instância, por arbitragem que terá lugar em
Singapura, em conformidade com as Normas de Arbitragem do Singapore International
Arbitration Center (Normas SIAC) vigentes. A decisão da arbitragem será final e
vinculativa para as partes sem possibilidade de recurso e será efetuada por escrito,
discriminando os pareceres do facto e as conclusões da lei.
O número de árbitros será de três, estando cada uma das partes do litígio autorizada a
nomear um árbitro. Os dois árbitros nomeados pelas partes nomearão um terceiro
árbitro que presidirá ao processo. A vaga de presidente será preenchida pelo presidente
do SIAC. Outras vagas serão preenchidas pela parte nomeadora respetiva. O processo
prosseguirá a partir do ponto em que se encontrava no momento em que surgiu a vaga.
Se umas das partes recusar ou, por qualquer outro motivo, não nomear um árbitro no
prazo de 30 dias a contar da data de nomeação da outra parte, o primeiro árbitro
nomeado será o único árbitro, desde que tenha sido válida
e
adequadamente
nomeado.
Todos os processos serão conduzidos, incluindo todos os documentos apresentados nos
referidos processos, em língua inglesa. A versão em língua inglesa desta Declaração de
Garantia Limitada prevalecerá sobre qualquer outra versão de idioma.
R.A.E. de HONG KONG
Conforme aplicável às transações iniciadas e executadas na R.A.E de Hong Kong, as
frases do presente Contrato contendo a palavra “jurisdição”, “mercado” ou “região”
serão substituídas por “R.A.E de Hong Kong”.
ÍNDIA
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Limitação de Responsabilidade:
O seguinte texto substitui as alíneas a e b desta secção:
a.
a responsabilidade por danos corporais (incluindo morte) ou danos em bens
imóveis e bens móveis está limitada aos causados por negligência da Lenovo; e
b.
no que se refere a qualquer outro dano real decorrente de qualquer situação que
envolva incumprimento por parte da Lenovo, de acordo, ou de qualquer forma
relacionado, com o objeto da presente Declaração de Garantia Limitada, pelos encargos
pagos pelo Cliente pela Máquina individual que constituir objeto da reclamação. Para
fins desta alínea, por “Máquina” entende-se o Código-Máquina.
Arbitragem:
O seguinte texto é acrescentado no âmbito desta rubrica:
Quaisquer litígios emergentes ou relacionados com a presente Declaração de Garantia
Limitada serão resolvidos, em última instância, por arbitragem que terá lugar em
Bangalore, Índia, em conformidade com a legislação vigente na Índia. A decisão da
arbitragem será final e vinculativa para as partes sem possibilidade de recurso e será
efetuada por escrito, discriminando os pareceres do facto e as conclusões da lei.
O número de árbitros será de três, estando cada uma das partes do litígio autorizada a
nomear um árbitro. Os dois árbitros nomeados pelas partes nomearão um terceiro
árbitro que presidirá ao processo. A vaga de presidente será preenchida pelo presidente
do Bar Council of India. Outras vagas serão preenchidas pela parte nomeadora respetiva.
O processo prosseguirá a partir do ponto em que se encontrava no momento em que
surgiu a vaga.
Se umas das partes recusar ou, por qualquer outro motivo, não nomear um árbitro no
prazo de 30 dias a contar da data de nomeação da outra parte, o primeiro árbitro
nomeado será o único árbitro, desde que tenha sido válida
e
adequadamente
nomeado.
Todos os processos serão conduzidos, incluindo todos os documentos apresentados nos
referidos processos, em língua inglesa. A versão em língua inglesa desta Declaração de
Garantia Limitada prevalecerá sobre qualquer outra versão de idioma.
JAPÃO
Lei Aplicável:
A frase seguinte é acrescentada a esta secção:
Quaisquer questões relacionadas com a presente Declaração de Garantia Limitada serão
resolvidas, em primeira instância, entre as partes em boa-fé e em conformidade com o
princípio de mútua confiança.
R.A.E. de MACAU
Conforme aplicável às transações iniciadas e executadas na R.A.E de Macau, as frases do
presente Contrato contendo a palavra “jurisdição”, “mercado” ou “região”serão
substituídas por “R.A.E de Macau”.
MALÁSIA
Limitação de Responsabilidade:
A palavra “ESPECIAIS” na alínea 3) do último parágrafo é eliminada.
NOVA ZELÂNDIA
Cobertura desta Garantia:
O seguinte parágrafo é acrescentado a esta secção:
As garantias especificadas nesta secção são adicionais a quaisquer direitos do Cliente ao
abrigo da Lei de Garantias ao Consumidor de 1993 ou de outra legislação, que não
possam ser excluídos ou limitados. A Lei de Garantias ao Consumidor de 1993 não será
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aplicável, no que se refere a quaisquer bens fornecidos pela Lenovo, caso os mesmos
sejam requeridos pelo Cliente para fins comerciais, conforme definido nesse Decreto.
Limitação de Responsabilidade:
O seguinte texto é acrescentado a esta secção:
Nos casos em que as Máquinas não tenham sido adquiridas para fins comerciais,
conforme definido na Lei de Garantias ao Consumidor de 1993, as limitações referidas
nesta Secção são sujeitas às limitações previstas nesse Decreto.
FILIPINAS
Limitação de Responsabilidade:
A alínea 3) do último parágrafo é substituída pelo seguinte texto:
DANOS ESPECIAIS (INCLUINDO DANOS NOMINAIS E EXEMPLARES), MORAIS,
INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR EVENTUAIS DANOS ECONÓMICOS
CONSEQUENTES; OU
Arbitragem:
O seguinte texto é acrescentado no âmbito desta rubrica:
Quaisquer litígios emergentes ou relacionados com a presente Declaração de Garantia
Limitada serão resolvidos, em última instância, por arbitragem que terá lugar em Metro
Manila, Filipinas, em conformidade com a legislação vigente nas Filipinas. A decisão da
arbitragem será final e vinculativa para as partes sem possibilidade de recurso e será
efetuada por escrito, discriminando os pareceres do facto e as conclusões da lei.
O número de árbitros será de três, estando cada uma das partes do litígio autorizada a
nomear um árbitro. Os dois árbitros nomeados pelas partes nomearão um terceiro
árbitro que presidirá ao processo. A vaga de presidente será preenchida pelo presidente
do Philippine Dispute Resolution Center, Inc. Outras vagas serão preenchidas pela parte
nomeadora respetiva. O processo prosseguirá a partir do ponto em que se encontrava no
momento em que surgiu a vaga.
Se umas das partes recusar ou, por qualquer outro motivo, não nomear um árbitro no
prazo de 30 dias a contar da data de nomeação da outra parte, o primeiro árbitro
nomeado será o único árbitro, desde que tenha sido válida
e
adequadamente
nomeado.
Todos os processos serão conduzidos, incluindo todos os documentos apresentados nos
referidos processos, em língua inglesa. A versão em língua inglesa desta Declaração de
Garantia Limitada prevalecerá sobre qualquer outra versão de idioma.
SINGAPURA
Limitação de Responsabilidade:
As palavras “ESPECIAIS” e “PERDAS” na alínea 3) no último parágrafo são eliminadas.
EUROPA, MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA (EMEA)
OS TERMOS SEGUINTES APLICAM-SE A TODOS OS MERCADOS DA EMEA:
Os termos da presente Declaração de Garantia Limitada aplicam-se a Máquinas
adquiridas à Lenovo ou a um revendedor Lenovo.
Como Obter Serviço de Garantia:
Acrescentar o seguinte parágrafo na Europa Ocidental (Alemanha, Andorra, Áustria,
Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estado do
Vaticano, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia,
Listenstaine, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Baixos, Polónia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, São Marino, Suécia, Suíça e qualquer
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mercado que tenha posteriormente integrado a União Europeia, a partir da data de
adesão):
A garantia de Máquinas adquiridas na Europa Ocidental é válida e aplicável em todos os
mercados da Europa Ocidental, desde que as Máquinas tenham sido anunciadas e
disponibilizadas nesses mercados.
Se o Cliente adquirir uma Máquina num dos mercados da Europa Ocidental, conforme
acima definido, poderá obter serviço de garantia para a referida Máquina em qualquer
desses mercados junto de (1) um revendedor Lenovo aprovado para prestar serviço de
garantia ou (2) da Lenovo, desde que a Máquina tenha sido anunciada e disponibilizada
pela Lenovo no mercado no qual pretende obter serviço de garantia.
Se o Cliente adquirir uma Máquina num mercado do Médio Oriente ou de África, poderá
obter serviço de garantia para a referida Máquina junto da entidade Lenovo no mercado
de aquisição, desde que essa entidade Lenovo preste serviço de garantia nesse mercado,
ou junto de um revendedor Lenovo, aprovado pela Lenovo para prestar serviço de
garantia à referida Máquina nesse mercado. O serviço de garantia em África encontra-se
disponível num raio de 50 quilómetros de um fornecedor de serviços aprovado pela
Lenovo. O Cliente é responsável pelos custos de transporte de Máquinas localizadas num
raio superior a 50 quilómetros de um fornecedor de serviços aprovado pela Lenovo.

Lei Aplicável:
A frase “as leis do mercado no qual o Cliente adquiriu a Máquina” é substituída por:
1) “a legislação da Inglaterra e do País de Gales” na Albânia, Antiga República Jugoslava
da Macedónia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária,
Cazaquistão, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Geórgia, Hungria, Moldávia, Montenegro,
Quirguizistão, Roménia, Rússia, Sérvia, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia e
Uzbequistão; 2) “a legislação da França” na Argélia, Benim, Burkina Faso, Camarões,
Chade, Comoros, Costa do Marfim, Djibuti, Gabão, Gâmbia, Guiana Francesa, Guiné, Guiné
Equatorial, Guiné-Bissau, Líbano, Líbia, Madagáscar, Mali, Mauritânia, Marrocos,
Maurícias, Mayotte, Níger, Nova Caledónia, Polinésia Francesa,
República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do Congo,
Reunião, Senegal, Seychelles, Togo, Tunísia, Vanuatu e Wallis e Futuna; 3) “a legislação
da Inglaterra” em Angola, Arábia Saudita, Barém, Botsuana, Burundi, Catar,
Cisjordânia/Faixa de Gaza, Egito, Eritreia, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Gana, Iémen,
Jordânia, Kuwait, Libéria, Maláui, Malta, Moçambique, Nigéria, Omã, Paquistão, Quénia,
Reino Unido, Ruanda, São Tomé, Serra Leoa, Somália, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e
Zimbabué; 4) “a legislação da África do Sul” na África do Sul, Lesoto, Namíbia e
Suazilândia; 5) “ a legislação da Suíça” no Listenstaine;
6) “a legislação da Finlândia” na Estónia, Letónia e Lituânia; Jurisdição:
As seguintes exceções são acrescentadas a esta secção:
1)
em Angola, Arábia Saudita, Barém, Botsuana, Burundi, Catar, Cisjordânia/Faixa
de Gaza, Egito, Eritreia, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Gana, Iémen, Jordânia, Kuwait,
Libéria, Maláui, Malta, Moçambique, Nigéria, Omã, Paquistão, Quénia, Reino Unido,
Ruanda, São Tomé, Serra Leoa, Somália, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabué; África do
Sul, Argélia, Benim, Burkina Faso, Camarões, Chade, Comoros, Costa do Marfim, Djibuti,
Gabão, Gâmbia, Guiana Francesa, Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Lesoto e
Suazilândia, Líbano, Líbia, Madagáscar, Mali, Mauritânia, Marrocos, Maurícias, Mayotte,
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Namíbia, Níger, Nova Caledónia, Polinésia Francesa, Polónia, República Centro-Africana,
República Democrática do Congo, República do Congo, República Checa, Reunião,
Senegal, Seychelles, Togo, Tunísia, Vanuatu e Wallis e Futuna;todos os litígios
emergentes da presente Declaração de Garantia Limitada ou relacionados com a sua
execução, incluindo procedimentos sumários, serão submetidos à jurisdição dos
tribunais da Inglaterra; 2) na Bélgica e no Luxemburgo; em todos os litígios emergentes
da presente Declaração de Garantia Limitada, ou relacionados com a sua interpretação
ou execução, serão exclusivamente competentes a legislação e os tribunais da capitada
jurisdição da sede social e/ou estabelecimento comercial do Cliente; 3) em França, todos
os litígios emergentes da presente Declaração de Garantia Limitada ou ligados ao seu
incumprimento ou execução serão dirimidos exclusivamente pelo Tribunal Comercial de
Paris; 4) na Turquia; todos os litígios emergentes ou relacionados com a presente
Declaração de Garantia Limitada serão dirimidos pelos Tribunais Centrais de Istambul
(Sultanahmet) e Diretorados de Execução de Istambul, República da Turquia; 5) em cada
um dos mercados a seguir especificados, as eventuais ações judiciais emergentes desta
Declaração de Garantia Limitada serão submetidas exclusivamente ao tribunal
competente de
a)
Atenas no caso da Grécia, b) Tel Aviv-Jaffa no caso de Israel, c) Milão no caso da
Itália, d) Lisboa no caso de Portugal, e e) Madrid no caso de Espanha; 6) no Reino Unido;
as partes aceitam submeter todos os litígios relacionados com a presente Declaração de
Garantia Limitada à jurisdição dos tribunais da Inglaterra; 7) no Listenstaine; os
conflitos sobre direitos, deveres e obrigações das partes serão dirimidos exclusivamente
pelo tribunal competente de Zurique;

DIRETIVA SOBRE BATERIAS DA UNIÃO EUROPEIA (UE)
Aviso: Esta marca só é aplicável em mercados da União Europeia (UE).
As baterias ou embalagens para baterias são identificadas em conformidade com a
Diretiva Europeia 2006/66/CE relativa a baterias e acumuladores, resíduos de baterias
e de acumuladores. A diretiva determina o enquadramento normativo relativamente à
devolução e reciclagem de baterias e acumuladores utilizados, conforme aplicável no
espaço na União Europeia. Esta etiqueta é colocada em várias baterias para indicar que
as mesmas não deverão ser deitadas fora, mas sim recuperadas no final da respetiva
vida útil, de acordo com a referida Diretiva.
Em conformidade com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias e acumuladores são
identificados de forma
a indicar que deverão ser recolhidos separadamente e
reciclados no final da respetiva vida útil. A etiqueta da bateria poderá incluir ainda o
símbolo químico do metal utilizado na bateria (Pb no caso do chumbo, Hg no caso do
mercúrio e Cd no caso do cádmio). Os utilizadores de baterias e acumuladores não
deverão deitar fora as baterias e acumuladores juntamente com o lixo municipal não
separado, devendo sim utilizar a estrutura de recolha que lhes tenha sido
disponibilizada para efeitos de devolução, reciclagem e tratamento de baterias e
acumuladores. A participação do Cliente é essencial para minimizar potenciais efeitos
das baterias e acumuladores sobre o ambiente e saúde pública, resultantes da potencial
presença de substâncias perigosas.
O preço de retalho de baterias, acumuladores e pilhas inclui o custo da gestão ambiental
dos respetivos resíduos. Para obter informações sobre recolha e tratamento adequados,
contacte o Representante Lenovo local.
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OS TERMOS SEGUINTES APLICAM-SE A TODOS OS MERCADOS DA UE:
A garantia de Máquinas adquiridas nos mercados da UE é válida e aplicável em todos os
mercados da UE, desde que as Máquinas tenham sido anunciadas e disponibilizadas
nesses mercados.
Parte 3 - Informações sobre a Garantia
O tipo de serviço ao abrigo da garantia aplicável à máquina do Cliente está descrito no
correspondente manual do produto, disponível em https://lenovopress.com/.
A prestação de um serviço de garantia depende dos seguintes fatores: 1) data de
recepção do pedido de serviço do Cliente; 2) tecnologia e redundância associadas à
Máquina; e 3) disponibilidade de componentes. Contacte o seu Representante Lenovo
local ou o subcontratado ou revendedor da Lenovo que presta o serviço em nome da
Lenovo para obter informações específicas do mercado e da localização.
Tipos de Serviço de Garantia
Serviço entrega de Unidades Substituíveis pelo Cliente (“CRU”)/componentes
A Lenovo disponibiliza CRUs de substituição para instalação por parte do Cliente. As
informações sobre CRU e as instruções de substituição estão disponíveis em
https://datacentersupport.lenovo.com ou podem ser facultadas pela Lenovo a pedido do
Cliente. As CRUs são designadas como CRU de Nível 1(obrigatórias) ou de Nível 2
(opcionais). A instalação de CRUs de Nível 1 é da responsabilidade do Cliente. Se a
Lenovo instalar uma CRU de Nível 1 a pedido do Cliente, a Lenovo cobrará os custos
desta instalação ao Cliente. O Cliente poderá instalar uma CRU de Nível 2 ou solicitar a
respetiva instalação à Lenovo, sem encargos adicionais, ao abrigo do tipo de serviço de
garantia designado para a Máquina do Cliente. A Lenovo especifica, nos materiais
enviados com uma CRU de substituição, se a CRU com defeito deverá ser devolvida à
Lenovo. Quando a devolução é requerida, 1) as instruções de devolução e respetiva
embalagem são enviadas com a CRU de substituição e 2) a CRU de substituição poderá
ser cobrada ao Cliente se a Lenovo não receber a CRU com defeito no prazo de 15 dias a
contar da receção da substituição.
CRU e Componentes Instalados pelo Técnico (anteriormente "Serviço no Local")
A critério da Lenovo, o Cliente receberá serviço de CRU ou a Lenovo, o seu
subcontratado ou o revendedor Lenovo, procederá à reparação da Máquina com
anomalia, na localização do Cliente, e verificará o respetivo funcionamento. O Cliente
deverá facultar uma área de trabalho adequada que permita a desmontagem e
montagem da Máquina Lenovo. A área deverá estar limpa, bem iluminada e adequada ao
trabalho a realizar.
CRU e Serviço de Correio Expresso ou Recolha
A critério da Lenovo, o Cliente receberá serviço de CRU ou desligará a Máquina com
anomalia para recolha organizada pela Lenovo. A Lenovo facultará uma embalagem de
expedição para que o Cliente possa enviar a Máquina para um centro de assistência
designado. Um serviço de correio expresso procederá à recolha da Máquina e entregála-á no centro de assistência designado. Na sequência de uma reparação ou troca, a
Lenovo encarregar-se-á da devolução da Máquina para as instalações do Cliente. O
Cliente é responsável pela instalação e verificação do funcionamento da Máquina.
CRU e Serviço de Entrega ou Envio para a Entidade Reparadora
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A critério da Lenovo, o Cliente receberá serviço de CRU ou entregará ou enviará,
conforme especificado pela Lenovo (com pagamento antecipado, salvo especificação em
contrário por parte da Lenovo) a Máquina com anomalia devidamente embalada para
uma localização a designar pela Lenovo. Após a Lenovo ter procedido à reparação ou
troca da Máquina, a Lenovo disponibilizará a Máquina, para recolha por parte do Cliente,
ou no caso de Serviço de Envio pelo Correio, a Lenovo enviá-la-á para o Cliente,
suportando a Lenovo os custos de envio, salvo especificação em contrário por parte da
Lenovo. O Cliente é responsável pela instalação e verificação do funcionamento da
Máquina.
CRU e Serviço de Troca de Máquinas
A critério da Lenovo, o Cliente receberá serviço de CRU especificado ou a Lenovo iniciará
o envio de uma Máquina de substituição para as instalações do Cliente. O Cliente deve
embalar a Máquina com anomalia na embalagem de expedição que continha a Máquina
de substituição e devolver a Máquina com anomalia à Lenovo. As despesas de
transporte, de envio e de receção, são pagas pela Lenovo. A Lenovo poderá cobrar ao
Cliente a Máquina de substituição se a Lenovo não receber a Máquina com anomalia no
prazo de 15 dias após a receção pelo Cliente da Máquina de substituição. O Cliente é
responsável pela instalação e verificação do funcionamento da Máquina.
Níveis de Serviço
Os níveis de serviço especificados em seguida apresentam apenas objectivos de tempo
de resposta e não correspondem a garantias. O nível de serviço especificado pode não
estar disponível em todas as localizações a nível mundial. Encargos poderão ser
aplicados fora da área de serviço habitual da Lenovo. Os tempos de resposta baseiam-se
nos dias úteis e horas de trabalho locais habituais. Salvo especificação em contrário,
todos os tempos de resposta são medidos desde o momento em que o Cliente contacta a
Lenovo para determinação do problema, até aٲLenovo ter resolvido o problema
remotamente ou agendado a prestação de serviços. O Serviço de Garantia no Mesmo Dia
Útil (SBD) baseia-se nos dias úteis e horas de trabalho locais habituais. O Serviço de
Garantia no Dia Útil Seguinte (NBD) baseia-se num esforço razoável a nível comercial.
A Lenovo incentiva a utilização das tecnologias de assistência remota disponíveis. A não
instalação e não utilização das ferramentas e equipamento de conectividade remota para
informar diretamente os problemas, determinar remotamente os problemas e resolvêlos, pode resultar num maior tempo de resposta a nível de serviços devido aos requisitos
de
recursos.
Para
ofertas
de
serviços,
visite
o
site:
https://support.lenovo.com/warrantylookup/warrantypolicy
Informações de contacto da Lenovo
Para obter as
informações de
contacto
da
Lenovo,
visite o
sítio da
Internet
da
Lenovo: https://datacentersupport.lenovo.com
.
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