3 години гаранция:

Златните членове на клуба на Huawei имат право на допълнителна едногодишна
гаранция за поправки и поддръжка на продукта след изтичането на стандартната
гаранция на продукта. Тази разширена гаранция се отнася само за устройства,
които са свързани със Златното членство. Потребителите с разширена гаранция
имат право на същите услуги за ремонт, които се предлагат от стандартната
гаранция на продукта. Ремонтите трябва да бъдат извършвани само в
упълномощените сервизни центрове на Huawei.
Бележка:
1. Тази VIP услуга за Златно членство в клуба на Huawei се предлага само за
устройства, закупени от потребители в Обединеното кралство, Франция,
Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Белгия, Португалия, Швейцария,
Ирландия, Швеция, Финландия, Дания, Норвегия, Чешката република,
Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Молдова, Сърбия, Хърватия, Гърция,
България, Австрия, Литва, Латвия, Естония, Кипър, Македония, Словения и
Босна и Херцеговина, които са активирали своето Златно членство в рамките
на един месец след датата на покупката (показана на доказателството за
покупка). Когато се използва тази услуга, трябва да се представи валидно
доказателство за покупка.
2. Разширената гаранция не включва нормалното износване, корозия,
окисляване, ръжда, стареене и естествени повреди.
3. Разширената гаранция не включва външни повреди, като например
повреждане на повърхностната боя, драскотини и обезцветяване.
4. Разширената гаранция не включва неизправности, предизвикани от
неразрешено разглобяване, обслужване или видоизменения (в това число
видоизменения на хардуера и системния софтуер).
5. Разширената гаранция не включва повреди или проблеми с функционирането
на устройството, предизвикани от неспазване на ръководството за работа или
от свързване на устройството с аксесоар, който не е произведен от Huawei.
6. Разширената гаранция не включва неизправности или повреди, предизвикани
от форсмажорни обстоятелства (например земетресения, пожари, поражения
от мълнии или непостоянно електрозахранване).
7. Разширената гаранция не включва загуба или повреждане на данни, софтуер
или приложения, които не са необходими за основните функции на телефона.
8. Устройства, вече отремонтирани извън гаранция, не могат да бъдат включени
в разширената гаранция.
В случай на конфликт между VIP сервиз и задължителни местните закони и
разпоредби, би следвало да се прилагат местните закони и разпоредби.
3 месеца застраховка срещу случайно счупване на дисплей:

Златните членове на клуба на Huawei имат право на гаранция за случайно

повреждане на екрана в продължение на три месеца от датата на покупката
(отбелязана на доказателството за покупка). Тази полица за VIP услуга за Златно
членство се отнася само за устройства, свързани със Златно членство, и включва
повреждане на екрана поради случайно падане, удар, натискане или допир с
други предмети (в това число повреждане на дисплея и сензорния екран на
телефона). Притежателите на полица имат право на една безплатна смяна на
екрана в упълномощен сервизен център на Huawei.
Бележка:
1. Тази VIP услуга за Златно членство се предлага само за устройства, закупени
от потребители в Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия,
Испания, Нидерландия, Белгия, Португалия, Швейцария, Ирландия, Швеция,
Финландия, Дания, Норвегия, Чешката република, Словакия, Полша,
Унгария, Румъния, Молдова, Сърбия, Хърватия, Гърция, България, Австрия,
Литва, Латвия, Естония, Кипър, Македония, Словения и Босна и Херцеговина,
които са активирали своето Златно членство в рамките на един месец след
датата на покупката (показана на доказателството за покупка).
2. Полицата за случайно повреждане на екрана не включва умишлено
повреждане на екрана.
3. За да се използва тази услуга, трябва да се представи валидно доказателство за
покупка. Тази полица е валидна само в продължение на три месеца от датата
на покупката (показана на доказателството за покупка).
В случай на конфликт между VIP сервиз и задължителни местните закони и
разпоредби, би следвало да се прилагат местните закони и разпоредби.
3 месеца право на замяна:

Златните членове на клуба на Huawei имат право на безплатна смяна на
устройството, ако оригиналното устройство покаже хардуерна неизправност в
рамките на три месеца след датата на покупката (отбелязана на доказателството
за покупка). Тази VIP услуга за Златно членство в клуба на Huawei се отнася само
за устройства, които са свързани със Златно членство. Тя може да се използва
само веднъж и не се отнася за хардуерна повреда, предизвикана от потребителя.
Устройства за смяна се предоставят от упълномощените сервизни центрове на
Huawei.
Бележка:
1. Тази VIP услуга за Златно членство в клуба на Huawei се предлага само за
устройства, закупени от потребители в Обединеното кралство, Франция,
Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Белгия, Португалия, Швейцария,
Ирландия, Швеция, Финландия, Дания, Норвегия, Чешката република,
Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Молдова, Сърбия, Хърватия, Гърция,
България, Австрия, Литва, Латвия, Естония, Кипър, Македония, Словения и
Босна и Херцеговина, които са активирали своето Златно членство в рамките

на един месец след датата на покупката (показана на доказателството за
покупка).
2. Тази VIP услуга за Златно членство в клуба на Huawei не се отнася за
аксесоари. Устройствата за смяна може да са нови или ремонтирани
устройства, които са официално одобрени от Huawei.
3. За да се използва тази услуга, трябва да се представи валидно доказателство за
покупка. Тази полица е валидна само в продължение на три месеца от датата
на покупката (отбелязана на доказателството за покупка).
В случай на конфликт между VIP сервиз и задължителни местните закони и
разпоредби, би следвало да се прилагат местните закони и разпоредби.

