
Beskyt dit pc-batteri
mod uventede fejl.



Vi lever i en verden, hvor vi "altid er på" – og vi bruger vores enheder på utallige måder i mange 
forskellige sammenhænge. 
Din pc er ikke kun et værktøj til arbejde og produktivitet, men også en kilde til underholdning, 
læring og problemfri gaming. En lang batterilevetid er ikke bare en egenskab ved din pc – det 
er en nødvendighed, for at du kan være produktiv, kommunikere og have forbindelse hele dagen.

Selv de mest pålidelige enheder får dog batteriproblemer fra tid til anden. 

Med Lenovos forseglede batterigaranti er du dækket ind! Beskyt dit forseglede batteri mod 
forringelse, få problemfri batteriudskiftning, og beskyt din pc mod fremtidig batterifejl.

Hvorfor vælge Lenovos forseglede batterigaranti?
Batterier forringes over tid, og faktorer som temperatur, brug og alder kan påvirke batteriets 
levetid og ydeevne. Lenovos indbyggede Smart Battery1-funktion lærer dine brugsmønstre, 
analyserer de faktorer, der forringer batteriet, forudsiger batterilevetid og risiko for hævelse og 
tilpasser sig dit dynamiske miljø. Det er alt sammen skræddersyet til at maksimere din pc's levetid. 

Med Lenovos forseglede batterigaranti kan du desuden nemt udskifte dit pc-batteri, hvis der 
skulle opstå en uventet fejl.

Undgå uventede udgifter
Det kan være dyrt at få udskiftet et batteri – det kan koste dig op til 200 USD. Med en mindre 
investering på forhånd kan du spare et betydeligt beløb og få ro i sindet med udvidet batteridækning 
i op til 3 år.

Support uden problemer
Din pc er i sikre hænder – certificerede Lenovo-teknikere sørger for, at der udføres reparationer 
af højeste kvalitet på din enhed. Du kan desuden kombinere dette tilbud med support på stedet 
og få en kvalificeret tekniker til at udskifte batteriet hos dig, så du ikke skal sende enheden til et 
reparationscenter.

Nem udskiftning af batteri
Vink farvel til pc-nedetid – den forseglede batterigaranti tilbyder en engangsudskiftning, hvis det 
dækkede batteri ikke opfylder minimumsstandarderne for ydeevne.

Adgang til originale dele
Det forseglede batteri i din pc er en enhed, der ikke kan udskiftes af kunden (ikke-CRU). Med en 
forseglet batterigaranti får du adgang til Lenovo-godkendte reservedele og support.

Et skridt i retning af bæredygtighed.
Nye undersøgelser2 viser, at når du køber holdbare og energieffektive bærbare computere, 
så stiger din enheds levetid og samlede værdi. Jo længere du bruger enheden, jo mindre  
er miljøpåvirkningen. 

Hos Lenovo er vi forpligtet til at levere energieffektive3 produkter. Med servicetilbud som 
vores forseglede batterigaranti er dit pc-batteri beskyttet mod fremtidige forringelser og 
fejl. Det betyder, at din pc's levetid og anvendelighed bliver øget – og det bringer dig ét 
skridt nærmere en mere bæredygtig verden.



Smartere løsninger til at 
beskytte din it-investering.

Optimer og beskyt dit batteri i dag 
med Lenovos forseglede batterigaranti. 
Sådan kan du komme i gang:

1.  Søg efter Lenovo Vantage-appen på din Lenovo-pc, eller download den fra Microsoft Store.
2. Åbn Lenovo Vantage-appen, og klik på enhedsmenuen.
3. Vælg "Power" (Strøm) på rullelisten.
4. Kør en hurtig scanning for at tjekke batteriets tilstand og garantistatus.

Udvid batterigarantien >

WW Services-Lenovo Sealed Battery Warranty Services-Brochure-071521-KN

[1] Tilgængelig på enheder med indbygget batteri med batteristandarderne gen. 3.0 og gen. 4.0
[2] TCO-certificeret: https://tcocertified.com/news/its-time-for-it-to-transition-to-a-circular-economy/ 
[3] Lenovo og bæredygtighed: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change-approach; 
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom

Hardwaretilgængelighed varierer efter område. Den forseglede batterigaranti er tilgængelig i det land eller område, hvor dækningen 
er købt, og kan ikke overføres, hvis systemet flyttes til et andet land. Batterier forringes over tid, og faktorer som temperatur, 
brug og tid påvirker batteriets levetid. Lenovos forseglede batterigaranti giver mulighed for en engangsudskiftning, hvis et defekt 
eller fejlbehæftet batteri ikke opfylder minimumsstandarderne for ydeevne. De grænseværdier, der bruges til at fastslå batteriets 
tilstand, bestemmes af Lenovos værktøj til diagnosticering af indbyggede batterier under hensyntagen til disse faktorer. Produkter 
og tilbud gælder kun så længe lager haves. Lenovo forbeholder sig retten til at ændre produktudvalg og specifikationer til enhver 
tid og uden varsel. Lenovo gør alt, hvad der er muligt, for at sikre, at alle oplysninger er korrekte, men kan ikke holdes ansvarlig 
for nogen redaktionelle, fotografiske eller typografiske fejl. Billeder tjener kun illustrationsformål. De komplette specifikationer for 
Lenovos produkter, tjenester og garantier finder du på www.lenovo.com. Lenovo og Lenovo-logoet er varemærker eller registrerede 
varemærker, der tilhører Lenovo. Andre virksomheds-, produkt- og servicenavne kan være varemærker eller servicemærker, der 
tilhører andre. © Lenovo 2021. Alle rettigheder forbeholdes. 


