
3-letá záruka: 

 

Zlatí členové Huawei mají nárok na dodatečnou jednoletou záruku na opravy 

produktů a podporu po uplynutí standardní záruky produktu. Tato prodloužená záruka 

se vztahuje pouze na zařízení, která jsou spojena s držením zlatého členství. Uživatelé 

mají v rámci prodloužené záruky nárok na stejné opravárenské služby, které nabízí 

standardní záruka produktu. Opravy musí být provedeny v autorizovaných servisních 

střediscích Huawei. 

 

Poznámka: 

 

1. VIP servis pro zlaté členy Huawei je k dispozici pouze pro zařízení zakoupené 

uživateli ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, 

Belgii, Portugalsku, Švýcarsku, Irsku, Švédsku, Finsku, Dánsku, Norsku, České 

republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku, Srbsku, 

Chorvatsku, Řecku, Bulharsku, Rakousku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Kypru, 

Makedonii, Slovinsku a Bosně a Hercegovině, kteří si aktivují zlaté členství ve 

lhůtě jednoho měsíce od data nákupu (rozhodující je datum na dokladu o koupi). 

Při použití této služby bude požadován platný doklad o koupi. 

2. Prodloužená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, oxidaci, korozi, zhoršení 

jakosti a normální škody.  

3. Prodloužená záruka se nevztahuje na vnější škody, jako je například poškození 

povrchu laku, škrábance a zabarvení. 

4. Prodloužená záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněnou demontáží, 

údržbou nebo úpravami (včetně změn hardwaru a softwaru systému). 

5. Prodloužená záruka se nevztahuje na poškození zařízení nebo funkční problémy 

způsobené nedodržením návodu k použití nebo připojením zařízení k jinému 

příslušenství než od společnosti Huawei. 

6. Prodloužená záruka se nevztahuje na vady nebo škody způsobené vyšší mocí 

(např. zemětřesení, požáry, údery blesku a nestabilní dodávky elektřiny). 

7. Prodloužená záruka se nevztahuje na ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo 

aplikací, které nejsou nutné pro základní funkce telefonu. 

8. Na zařízení, která byla opravena mimo záruku, se prodloužená záruka nevztahuje. 

V případě rozdílů mezi VIP servisem a požadavky místního zákona, má přednost 

místní zákon a nařízení. 

 

3 měsíce záruka na display: 

 

Zlatí členové Huawei mají nárok na opravu náhodného poškození krytu obrazovky po 

dobu tří měsíců od data nákupu (rozhodující je datum na dokladu o koupi). Zásada 

VIP servisu pro zlaté členy Huawei se vztahuje pouze na zařízení, která jsou spojena 

se zlatým členstvím a kryje poškození obrazovky způsobená náhodnými upuštěními, 

pády, nárazy, stlačením nebo kontaktem s jinými předměty (včetně poškození displeje 

telefonu a dotykové obrazovky). Držitelé mají dle zásady nárok na jednu bezplatnou 

výměnu obrazovky v autorizovaném servisním středisku Huawei. 

 



Poznámka: 

 

1. VIP servis pro zlaté členy Huawei je k dispozici pouze pro zařízení zakoupené 

uživateli ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, 

Belgii, Portugalsku, Švýcarsku, Irsku, Švédsku, Finsku, Dánsku, Norsku, České 

republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku, Srbsku, 

Chorvatsku, Řecku, Bulharsku, Rakousku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Kypru, 

Makedonii, Slovinsku a Bosně a Hercegovině, kteří si aktivují zlaté členství ve 

lhůtě jednoho měsíce od data nákupu (rozhodující je datum na dokladu o koupi). 

2. Zásada opravy náhodného poškození obrazovky se nevztahuje na úmyslné 

poškození obrazovky. 

3. Při použití této zásady bude požadován platný doklad o koupi. Tato zásada je 

platná pouze po dobu tří měsíců od data nákupu (rozhodující je datum na dokladu 

o koupi). 

V případě rozdílů mezi VIP servisem a požadavky místního zákona, má přednost 

místní zákon a nařízení.  


