
Правила и условия 

6-месечната Застраховка на екрана („Кампанията“) се предоставя  от HUAWEI Consumer 

Business Group България („HUAWEI“), подразделение на „Хуауей Технолоджис 

България“ ЕООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 115 Г, Сграда Мегапарк, ет. 13.  

Тази Кампания  се провежда от 01 Юли 2022г. до 30 Септември 2022г. („Период на 

Кампанията“). 

Кой може да участва в Кампанията? 

Кампанията е насочена към потребители намобилен телефон HUAWEI, модели Y70 и Y90 

(“Устройството”), при изпълнение на следните условия: 

- Възраст на потребителя над 18 години 

- Закупено мобилно устройство HUAWEI, модели Y70 и Y90 в периода 01 Юли 2022г. до 30 

Септември 2022г.  

- Устройството следва да бъде закупено в България от оторизиран дистрибутор, посочен на 

официалния уебсайт на Организатора и да е ново (не важи за устройства втора употреба,  

ремонтирани устройства, обект на частна продажба или закупени чрез търг). 

- Устройството следва да бъде активирано вкпосочения период чрез първоначално 

стартиране 

 

Местоположение на Кампанията: България  

Предложение: 6-месечна Застраховка на екрана 

1. Приложимост на 6-месечната Застраховка на екрана 

В рамките на периода на Кампанията, потребителите, които отговарят на горепосочените 

условия,,  получават 6-месечна Застраховка на екрана за своите смартфони HUAWEI Y70 и Y90, 

считано от датата на активиране на устройството 

2. Продукти, които участват в Кампанията 

Тази 6-месечна Застраховка на екрана се прилага за смартфон HUAWEI Y70 и Y90 при 

посочените по-горе условия. 

3. Предимства и прилагане на Застраховка на екрана 

От 01 Юли 2022г. до 30 Септември 2022г. отговарящите на условията потребители на 

смартфони HUAWEI Y70 и Y90, получават  6-месечна Застраховка на екрана за своето 

устройство. 

По време на Периода на действие , ако екранът на Устройството  е счупен поради злополука 

(удар/изпускане/притискане), оригиналният екран може да бъде заменен еднократно в 

рамките на Периода на действие  безплатно, в Мястото за възползване, посочено в т.4. по-

долу.. 

Ако Устройството е било  изложено на влага, огънато, деформирано, лично  демонтирано или 

ремонтирано или има единствено   драскотини, които не нарушават цялостта на екрана, 6-

месечната Застраховка не покрива ремонта на Устройството . 



При предаване в Сервизния център, в Устройството  не трябва да фигурират никакви 

потребителски данни (които трябва да бъдат архивирани или архивирани от Крайните 

потребители, преди да бъдат изпратени за ремонт), пароли, акаунти за сигурност или в „Режим 

на ремонт“, за да се гарантира максимална сигурност на данните. Сервизният център, посочен 

по-долу, си запазва правото да актуализира софтуера на устройството, което може да доведе 

до риск от необратима загуба на потребителски данни. 

В случай, че е необходим ремонт или подмяна на неекранни части на смартфона (включително, 

но не само камери, корпус, сензори извън екрана, батерия, носители и портове за зареждане, 

физически бутони, платки и други вътрешни компоненти) за завършване на ремонта, Крайните 

потребители ще бъдат информирани веднага след откриване на повредата със списък на 

останалите части, необходими за ремонтната услуга. Цената на останалите части е в 

съответствие с ценоразписа, наличен в Сервизния център. С настоящото Крайните потребители 

потвърждават и приемат, че ремонтът на неекранни частина повреденото Устройство  е 

невъзможен без тези останали части и отказа да заплатят съответните разходи за тях, ще 

доведе до прекратяване на услугата за ремонт. 

4. Място за възползване от  6-месечната Застраховка на екрана 

Кампанията е достъпна в оторизирания сервизен център на HUAWEI. 

Град Адрес 

София                                                         Ул.Леге 6 

 

Важни бележки 

1. Всички материали в уебсайта на HUAWEI са защитени от законите за авторското право на 

всяка държава по света. С изключение на случаите, разрешени в писмена форма, е забранено 

използването на каквито и да е материали (включително копиране, модифициране, качване, 

представяне, предаване, разпространение, лицензиране, продажба и публикуване) съгласно 

законите за авторското право, с изключение на нетърговски и лични цели. Ако искате да 

използвате материали от официалния уебсайт на HUAWEI, трябва да получите предварително 

съгласие от HUAWEI. 

2. Въпреки че HUAWEI ще положи разумни усилия, за да включи точна и актуална информация 

на уебсайтовете на HUAWEI, HUAWEI не дава никакви гаранции или изявления относно 

точността, коректността, надеждността на тази информация и не поема отговорност за 

всякакви пропуски или грешки (включително, без ограничение, печатни и технически грешки) в 

съдържанието. 


