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Mantenha seu drive sob sua custódia, melhorando a segurança e aliviando potencialmente os riscos de 
responsabilidade civil. O serviço Mantenha seu drive (Keep Your Drive-KYD) da Lenovo permite que você retenha o 
seu HD nos casos de troca por qualquer tipo de falha¹.

CONFORMIDADE REGULATÓRIA 
E PROTEÇÃO
Ajuda a sua organização a evitar as repercussões 
legais e monetárias associadas a uma violação na 
segurança de dados.

OS DADOS PERMANECEM SEGUROS

Elimina a necessidade de rastrear drives com falha em 
trânsito, dando à equipe de TI o tempo necessário para 
se concentrar em atividades de negócios de missão 
crítica.

• Disponível para produtos Lenovo™ ThinkPad®, 
ThinkCentre® e ThinkStation®.

• KYD deve ser comprado no momento da aquisição do 
sistema.

• A cobertura continua pela duração da garantia limitada 
de um sistema, mesmo que o disco rígido tenha sido 
substituído.

• O KYD abrange vários drives em um sistema e múltiplas 
falhas.

• As unidades de estado sólido (SSD) e os discos rígidos 
são cobertos pelo KYD. Alguns modelos também 
exigem uma atualização para serviço no local (on-site) 
quando o SSD é soldado à placa do sistema.

1) De acordo com os termos da Garantia Limitada Lenovo, quando a Lenovo substitui uma peça com defeito, essa parte se torna propriedade da Lenovo. Todos os produtos e ofertas estão sujeitos a
disponibilidade. A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas e especificações de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo faz todos os esforços para garantir a precisão de todas as
informações, mas não é responsável por nenhum erro editorial, fotográfico ou tipográfico. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos. Para obter informações completas sobre produtos, serviços e
garantia da Lenovo, visite www.lenovo.com. As seguintes são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo: Lenovo, o logotipo da Lenovo, For those who do, ThinkPad. Outros nomes de empresas,
produtose serviçospodemsermarcas registradasoumarcasde serviço de terceiros.
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LENOVO™ MANTENHA SEU DRIVE
QUANDO A SEGURANÇA DE DADOS É IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Lenovo ™ oferece um portfólio abrangente de serviços que suportam 
todo o ciclo de vida do seu PC. Para obter mais informações sobre o ‘’KYD 
– Mantenha seu Drive” ou qualquer uma de nossas ofertas de serviços, ligue 
para um representante de vendas Lenovo™ ou visite: 
www.lenovo.com/services 0800-536-6861
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