
Beskytt PC-batteriet
mot uventet feil.



Vi lever i en verden som alltid er påslått og erfaringene vi har med enhetene våre, er 
ubegrensede. PC-en er ikke bare et verktøy for produktivitet, men også en kilde til 
underholdning, læring og sømløs spilling. Langvarig batterilevetid er ikke bare en funksjon, 
men en nødvendighet for å holde deg produktiv og tilkoblet hele dagen.

Men selv de mest pålitelige enhetene støter på batteriproblemer fra tid til annen. 

Tjenesten Lenovos garanti for forseglet batteri redder deg! Beskytt det forseglede batteriet 
mot nedbrytning, nyt problemfri batteriutskiftingstjeneste, og beskytt PC-en din mot fremtidig 
batterisvikt.

Hvorfor bruke tjenesten Lenovos garanti for forseglet batteri?
Batterier nedbrytes over tid, og variabler som temperatur, bruk og alder kan påvirke batteriets 
levetid og ytelse. Lenovos funksjonalitet for innebygd smartbatteri1 lærer bruksmønstrene dine, 
analyserer nedbrytningsfaktorer, forutsier batterilevetid og hevelsesrisiko og tilpasser seg det 
dynamiske miljøet ditt. Alt dette blir skreddersydd for å maksimere PC-levetiden. 

Med Lenovos garanti for forseglet batteri kan du enkelt bytte ut PC-batteriet i tilfelle en 
uventet feil.

Unngå uventede kostnader
Kostnader for å skifte batteri kan være dyre og koste deg opptil 2000 kroner. Med en liten 
forhåndsinvestering kan du spare betydelig og nyte sjelefred med utvidet batteridekning i opptil 3 år.

Problemfri støtte
PC-en din er i trygge hender. Sertifiserte Lenovo-teknikere sørger for at reparasjoner av høyeste kvalitet 
utføres på enheten. Videre kan du kombinere det med støtte på stedet slik at en kvalifisert tekniker kan 
besøke lokalene dine og bytte batteri uten å måtte sende enheten til et reparasjonssenter.

Enkelt skifte av batteri
Nå er det slutt på PC-nedetid. Garantien for forseglet batteri dekker ett batteriskifte hvis batteriet som 
er dekket av forsikringen, ikke oppfyller minimumsstandarden til ytelse.

Tilgang til opprinnelige deler
PC-ens forseglede batteri er en del som ikke kan byttes ut av kunden. Med garanti for forseglet batteri 
får du tilgang til kvalifiserte deler og støtte fra Lenovo.

Et skritt mot bærekraft.
Nylige studier2 viser at når man kjøper holdbare og energieffektive bærbare datamaskiner, 
øker enhetens levetid og samlede verdi. Jo lenger man bruker enheten, desto mindre er 
miljøpåvirkningen. 

Lenovo har til hensikt å levere energieffektive3 produkter. Med tjenester som garanti for 
forseglet batteri er PC-batteriet beskyttet mot fremtidig degradering og feil. Som et 
resultat øker levetiden og brukervennligheten til PC-en din, og tar deg dermed et skritt 
nærmere en mer bærekraftig verden.



Smartere løsninger for å 
beskytte IT-investeringen din.
Maksimer batteriets tilstand og beskyttelse i dag 
med Lenovos garanti for forseglet batteri. 
Slik kommer du i gang:

1.  Søk etter Lenovo Vantage-appen på Lenovo-PC-en eller last den ned fra Microsoft Store.
2. Åpne Lenovo Vantage-appen og klikk på enhetsmenyen.
3. Velg Power fra rullegardinlisten.
4. Kjør en rask skanning for å kontrollere batteriets tilstand og garantistatus.

Utvidet batterigaranti >
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[1] Tilgjengelig på enheter innebygd med batteri Gen 3.0- og Gen 4.0-batteristandarder
[2] TCO-sertifisert: https://tcocertified.com/news/its-time-for-it-to-transition-to-a-circular-economy/ 
[3] Lenovo-bærekraft: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change-approach; 
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom

Maskinvaretilgjengelighet varierer etter region. Garantien for forseglet batteri er tilgjengelig i landet eller regionen der dekningen 
ble kjøpt, og kan ikke overføres hvis systemet reiser til et annet land. Batterier brytes ned over tid, og variabler som temperatur, bruk 
og tid påvirker batteriets levetid. Lenovos garanti for forseglet batteri gir en engangsutskiftingsmulighet dersom et defekt batteri 
ikke oppfyller minimumsytelsen. Terskelverdier for batterier bestemmes av Lenovos innebygde batteridiagnostiseringsverktøy med 
tanke på disse faktorene. Produkter og tilbud avhenger av tilgjengelighet. Lenovo forbeholder seg retten til å endre produkttilbud 
og spesifikasjoner når som helst og uten varsel. Lenovo gjør alt de kan for å sikre at all informasjon er korrekt, men er ikke 
erstatningsansvarlige eller ansvarlige for redaksjonelle, fotografiske eller typografiske feil. Bilder er bare for illustrasjonsformål. 
Du finner Lenovos fullstendige produkt-, service- og garantispesifikasjoner på www.lenovo.com. Lenovo og Lenovo-logoen 
er varemerker eller registrerte varemerker for Lenovo. Andre navn på selskaper, produkter eller tjenester kan være vare- eller 
tjenestemerker som tilhører andre selskaper. © Lenovo 2021. Med enerett. 


