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Kampagneoplysninger  

1. Kampagnen løber fra 17.06.2022 til 31.12.2022.  

2. Kampagnen er at reducere prisen på den ikke-garanterede 

batteriudskiftningsservice i følgende udstyrsmodeller *: 
 

Type of device Model 

Laptop 
Matebook 13 2018 (Wright), Matebook D 14 2018 (Kepler), Matebook D 15 2018 (Marconi), 
Matebook X Pro 2018 (Mach) 

Tablet 
MediaPad, M5 lite 10.1 (Bach2), M5 lite 8.1 (Bach2), MediaPad, T3 7 (Baggio2W), T3 8.0 
(Kobe), T3 9.6 (Agassi), T5 10.1 (Agassi2) 

 

 
Smartphone 

Honor 8X (Johnson), Mate 10 lite (Rhone), Mate 10 Pro (Blanc), Mate 20 (Hima), Mate 20 lite 
(SydneyM), Mate 20 Pro (Laya), Nova 3 (Paris), Nova 5T (Yale), P smart ( Figo), P smart 2019 
(Potter), P smart Z (Stark), P10 (Victoria), P10 lite (Warsaw), P20 (Emily), P20 lite (Anne), P20 
Pro (Charlotte), P30 (ELLE), P30 lite (Marie), P30 Pro (Vogue), Y5 2018 (Dura), Y5 2019 
(Amman), Y6 2018 (Atomu), Y6 2019 (Madrid), Y6s (Jakarta), Y7 2018 (London), Y7 2019 
(London), Y7 2019 (Dubai) 

* Deltilgæ ngelighed afhæ nger af lagerstatus i butikker, der deltager i kampagnen. For detaljerede 
oplysninger, kontakt de valgte servicebutikker.  

 

3. For at drage fordel af kampagnen til ekstra garanteret batteriudskiftning, skal deltageren til 

kampagnen  

A. have en af de ovennæ vnte enhedsmodeller  
B. Overfør en af modellerne af enheder, der er involveret i kampagnen under 

kampagnen, til en betalt reparation, hvor batteriskift er nødvendigt  

C. Acceptere omkostninger ved udskiftning af batterier med en prisliste, der er 
tilgæ ngelig i Huaweis autoriserede servicevæ rksteder, der deltager i 
kampagnen.  

D. Enheden, der er involveret i kampagnen, skal væ re blottet for brugerdata. (disse data 

skal arkiveres af brugeren, inden serviceudstyret returneres) adgangskoder, 

sikkerhedskonti eller i 'Reparationstilstand', hvilket sikrer maksimal filsikkerhed. 

Tjenesten forbeholder sig ret til at opdatere enhedens software, hvilket medfører 

risiko for uopretteligt tab af brugerdata. 

4. I tilfæ lde af at udskiftning af andre komponenter er nødvendig for korrekt afslutning af reparationen, 
vil kunden blive informeret straks efter detekteringen af fejlen og listen over de dele, der er nødvendige for 
reparationstjenesten. Omkostningerne ved de resterende reservedele er i overensstemmelse med den 
prisliste, der er tilgæ ngelig på servicepunktet, og vil blive kommunikeret til kunden af servicearbejderen. Hvis 
Kunden ikke væ lger at betale de angivne ekstraomkostninger, og reparationen af manglen ikke vil væ re mulig 
uden den, vil tjenesten blive tvunget til at næ gte at udføre reparationen som en del af Kampagnen 

 
5. Kampagne "Udskift batteri, og brug længere” kan ikke bruges i forbindelse til andre gyldige 

kampagner, der er tilgæ ngelige på Huawei Service Salons (f.eks. Servicedage)  
  
6. Sæ lgeren yder en 3 måneders garanti for batteriservice.  


