
De batterij van je pc beschermen
tegen onverwachte defecten.



We leven in een 'always on'-wereld waarin we onze apparaten op eindeloos veel manieren 
gebruiken. Je pc is niet alleen een hulpmiddel voor productiviteit, maar wordt ook gebruikt voor 
entertainment, studeren en gamen. Een lange batterijduur is niet alleen maar een kenmerk op 
de lijst met specificaties, maar noodzakelijk om de hele dag productief en verbonden te blijven.

Maar zelfs de meest betrouwbare apparaten kunnen te maken krijgen met batterijproblemen. 

Met de Sealed Battery Warranty van Lenovo hoef je je hierover geen zorgen meer te maken! 
Bescherm je verzegelde batterij tegen capaciteitsverlies, profiteer van batterijvervangingsservice 
zonder gedoe en beveilig je pc tegen toekomstige batterijdefecten.

Waarom Lenovo Sealed Battery Warranty?
De capaciteit van batterijen neemt in de loop der tijd af en aspecten als temperatuur, slijtage 
en leeftijd zijn van invloed op de levensduur en prestaties van de batterij. Lenovo's ingebouwde 
slimme batterijfunctie1 leert je gebruikspatronen kennen, analyseert slijtagefactoren, voorspelt 
de levensduur en het risico op zwelling van de batterij en past zich aan je dynamische 
omgeving aan, allemaal om de levensduur van je pc te maximaliseren. 

Bovendien kun je met Lenovo's Sealed Battery Warranty de batterij van je pc gemakkelijk 
vervangen als er onverwacht een defect optreedt.

Voorkom onverwachte kosten
De kosten voor het vervangen van batterijen kunnen oplopen tot wel $200 (USD). Met een kleine 
investering vooraf kun je daarop aanzienlijk besparen en door een uitgebreide batterijdekking tot  
3 jaar rustig achterover leunen.

Ondersteuning zonder gedoe
Je pc is in veilige handen. Gecertificeerde Lenovo-technici zorgen ervoor dat de reparaties van je 
pc volgens de hoogste kwaliteitseisen worden uitgevoerd. Bovendien kun je het combineren met 
ondersteuning op locatie, waarbij een gekwalificeerde technicus je locatie bezoekt en de batterij  
kan vervangen zonder dat je het apparaat naar een reparatiecentrum hoeft te sturen.

Soepele batterijvervanging
Geen pc-downtime meer. De garantie op de verzegelde batterij belooft een eenmalige vervanging als 
de betreffende batterij niet meer aan de minimale prestatie-eisen voldoet.

Originele onderdelen
De verzegelde batterij van je pc mag niet door de klant worden vervangen. Met de Sealed Battery 
Warranty ontvang je door Lenovo goedgekeurde onderdelen en ondersteuning.

Een stap op weg naar duurzaamheid.
Recent onderzoek2 toont aan dat wanneer je een duurzame en energiezuinige laptop 
koopt, de levensduur en algehele waarde daarvan groter wordt. Hoe langer je het apparaat 
gebruikt, hoe kleiner de impact op het milieu wordt. 

Lenovo streeft ernaar om energiezuinige3 producten te leveren. Met services zoals Sealed 
Battery Warranty is de batterij van je pc beschermd tegen toekomstige degradatie en 
defecten. Hierdoor neemt de levensduur en bruikbaarheid van je pc toe en kom je een stap 
dichter bij een duurzamere wereld.



Slimmere oplossingen om je IT-investeringen 
te beschermen.
Maximaliseer de gezondheid en bescherming van je batterij vandaag 
nog met de Sealed Battery Warranty van Lenovo. 
Hier lees je hoe je dat doet:

1.  Zoek naar de Lenovo Vantage-app op je Lenovo-pc of download deze via de Microsoft Store.
2. Open de Lenovo Vantage-app en klik op het apparaatmenu.
3. Selecteer 'Energiebeheer' in de vervolgkeuzelijst.
4. Voer een snelle scan uit om de batterijstatus en garantiestatus te controleren.

Breid de batterijgarantie uit >
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[1] Beschikbaar op apparaten met ingebouwde Gen 3.0-batterij en Gen 4.0-batterij
[2] TCO-gecertificeerd: https://tcocertified.com/news/its-time-for-it-to-transition-to-a-circular-economy/ 
[3] Duurzaamheid bij Lenovo: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change-approach; 
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom

De beschikbaarheid van hardware verschilt per regio. Sealed Battery Warranty is beschikbaar voor het land of de regio waarin de 
dekking is gekocht en is niet overdraagbaar als het systeem naar een ander land verhuist. De capaciteit van batterijen neemt in 
de loop der tijd af en variabelen zoals temperatuur, slijtage en leeftijd zijn van invloed op de levensduur van de batterij. De Sealed 
Battery Warranty van Lenovo biedt de mogelijkheid de batterij eenmalig te vervangen in het geval een defecte of gebrekkige 
batterij niet voldoet aan de minimale prestatienormen. Drempelwaarden voor de batterijstatus worden bepaald met Lenovo's 
ingebouwde diagnosetool voor batterijen, waarbij rekening wordt gehouden met deze factoren. Producten en aanbiedingen zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Lenovo behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen in het productaanbod en de specificaties. Lenovo doet er alles aan om zo accuraat mogelijk te zijn, 
maar kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor redactionele, fotografische of typografische 
fouten. Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ga voor de volledige garantiebepalingen en specificaties van producten 
en services van Lenovo naar www.lenovo.com. Lenovo en het Lenovo-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van Lenovo. Andere namen van bedrijven, producten en services zijn mogelijk handelsmerken of servicemerken van anderen. 
© Lenovo 2021. Alle rechten voorbehouden. 


