
Pogoji uporabe 

 

12-mesečno zaščito pred poškodbami zaslona (»Kampanja«) zagotavlja HUAWEI 

Technologies Ljubljana d.o.o  (“HUAWEI”) in velja za stranke izbranih modelov (HUAWEI 

nova9 SE). Ta akcija bo potekala od 28. marca 2022 do 28. junija 2022 (»obdobje akcije«). 

 

Kdo lahko sodeluje v tej akciji? 

Akcija je na voljo za uporabnike izbranega modela (HUAWEI nova9 SE), ki so stari 18 let 

ali več. 

 

Območje kampanje: Slovenija 

 

Ponudba: Brezplačna 12-mesečna zaščita zaslona pred poškodbami 

1. Uporaba 12-mesečne zaščite zaslona pred poškodbami 

V obdobju akcije lahko končni uporabniki izbranih modelov (HUAWEI nova9 SE) 

brezplačno prejmejo 12-mesečno zaščito pred poškodbami zaslona za svoje pametne 

telefone. 

 

Končni uporabniki morajo odpreti aplikacijo »My HUAWEI« in se prijaviti prek svojega 

HUAWEI ID-ja v tridesetih (30) koledarskih dneh po aktivaciji naprave, da lahko 

uspešno uveljavljajo ponudbo. 

 

Informacije o ponudbi bodo posodobljene v sedmih (7) delovnih dneh od dneva 

uspešnega zahtevka v sistemu. Končni uporabniki lahko poizvedujejo o statusu 

zaščite pred poškodbami zaslona prek aplikacije »My HUAWEI«, telefonske linije ali 

uradnega spletnega mesta HUAWEI. 

 

2. Kriti izdelki 

Ta 12-mesečna zaščita pred poškodbami zaslona velja za izbrane modele 

HUAWEI nova9 SE. 

Pametne telefone je treba kupiti v sloveniji pri pooblaščenem distributerju (ne 

rabljenih/obnovljenih naprav, ne prek zasebnih prodaj, ne kupljenih prek dražbenih 

platform).. 

3. Prednosti zaščite zaslona pred poškodbami 

Od 28. marca 2022 do 28. junija 2022 lahko končni uporabniki pametnih telefonov 

HUAWEI nova9 SE, ki so uspešno uveljavili ponudbo, prejmejo 12-mesečno zaščito 

pred poškodbami zaslona za svojo napravo. 

Prednosti zaščite pred poškodbami zaslona začnejo veljati od datuma, ko 

uporabnik uspešno uveljavlja ponudbo v aplikaciji »My HUAWEI« in bo še naprej veljal 

365 koledarskih dni (»obdobje veljavnosti«). 

V obdobju veljavnosti zaščite pred poškodbami zaslona, če se zaslon pametnega 

telefona pokvari zaradi nesreče (trčenje/padec/stisk), lahko originalni sklop zaslona 

enkrat brezplačno zamenjate brez dodatnih stroškov. 

*Če so pametni telefoni potopljeni, upognjeni, deformirani, nepooblaščeno 



razstavljeni ali popravljeni ali imajo le nekaj prask, 12-mesečna zaščita zaslona pred 

poškodbami teh pametnih telefonov ne krije. 

*Pametni telefon mora biti brez kakršnih koli uporabniških podatkov (ki jih morajo 

končni uporabniki arhivirati ali varnostno kopirati, preden jih pošljejo v popravilo), gesel, 

varnostnih računov ali v 'načinu popravila', da se zagotovi največja varnost podatkov. 

Spodaj omenjeni servisni center si pridržuje pravico do posodobitve programske 

opreme naprave, kar lahko povzroči tveganje nepopravljive izgube uporabniških 

podatkov. 

*V primeru, da je potrebno popravilo ali zamenjavo delov pametnega telefona, ki 

niso vezani na zaslon (vključno s kamerami, ohišjem, senzorji zunaj zaslona, baterijo, 

mediji in polnilnimi vrati, fizičnimi gumbi, vezji in drugimi notranjimi komponentami), 

vendar ne omejeno nanje za zaključek popravila, bodo končni uporabniki obveščeni 

takoj po odkritju škode s seznamom preostalih delov, potrebnih za storitev popravila. 

Cena preostalih delov je v skladu s cenikom, ki je na voljo v servisnem centru. Končni 

uporabniki s tem potrjujejo in sprejemajo, da je popravilo poškodovanega pametnega 

telefona nemogoče brez teh preostalih delov in zavrne plačilo dodatnih stroškov zanje 

bo povzročilo prekinitev storitve popravila. 

 

4. Kraj koriščenja 12-mesečne zaščite zaslona pred poškodbami 

 Akcija je na voljo v spodnjem pooblaščenem servisnem centru HUAWEI. 

Mesto Naslov 

Ljubljana Hrvaška ulica 4 Hala 8, 1. nadstropje, 1000 Ljubljana 

Maribor Tržaška cesta 67a 

 

 

Pomembne opombe 

1. 1. Vsa gradiva na spletnem mestu HUAWEI so zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah 

vsake države po vsem svetu. Razen v primerih, ki so dovoljeni v pisni obliki, je po 

zakonih o avtorskih pravicah prepovedana uporaba kakršnega koli gradiva (vključno 

s podvajanjem, spreminjanjem, nalaganjem, predstavitvijo, prenosom, distribucijo, 

licenciranjem, prodajo in objavo), razen za nekomercialne in osebne namene. Če 

želite uporabiti katero koli gradivo na uradni spletni strani HUAWEI, morate pridobiti 

predhodno soglasje podjetja HUAWEI. 

2. Medtem ko se bo HUAWEI razumno trudil vključiti točne in posodobljene informacije 

na spletna mesta HUAWEI, HUAWEI ne daje nikakršnih jamstev ali izjav glede 

točnosti, pravilnosti, zanesljivosti ali kako drugače v zvezi s takšnimi informacijami in 

ne prevzema nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne koli opustitve ali 

napake (vključno, vendar brez omejitve, tipografske in tehnične napake) v vsebini. 

 


