
3 års garanti: 

 

Huawei-guldmedlemmer er berettiget til endnu ét års garanti til produktreparationer 

og -support, når produktets standardgaranti er udløbet. Denne udvidede garanti gælder 

kun for enheder, der er knyttet til guldmedlemskabet. Brugere med en udvidet garanti 

er berettiget til de samme reparationstjenester, som der tilbydes under 

standardgarantien. Reparationer skal udføres af autoriserede Huawei-servicecentre. 

 

Note: 

 

1. VIP-tjenesten for Huawei-kortmedlemmer er kun tilgængelig for enheder, der er 

købt i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, 

Portugal, Schweiz, Irland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tjekkiet, Slovakiet, 

Polen, Ungarn, Rumænien, Moldova, Serbien, Kroatien, Grækenland, Bulgarien, 

Østrig, Litauen, Letland, Estland, Cypern, Makedonien, Slovenien samt Bosnien 

og Herzegovina, som senest aktiverer deres guldmedlemskab én måned efter 

købsdatoen (som vist på købsbeviset). Der skal fremvises et gyldigt købsbevis, når 

denne tjeneste anvendes. 

2. Den udvidede garanti dækker ikke almindelig slitage, korrosion, iltning, rust, 

forringelse og naturlige skader.  

3. Den udvidede garanti dækker ikke udvendig skade såsom skade på 

overflademaling, ridser og misfarvning. 

4. Den udvidede garanti dækker ikke fejl, der skyldes adskillelse, vedligeholdelse 

eller ændringer, som ikke er autoriseret (herunder ændringer af hardware og 

systemsoftware). 

5. Den udvidede garanti dækker ikke enhedsskade eller funktionelle problemer, der 

skyldes, at instruktionsmanualen ikke følges, eller at enheden tilsluttes tilbehør, 

der ikke stammer fra Huawei. 

6. Den udvidede garanti dækker ikke fejl eller skader, der skyldes force majeure 

(såsom jordskælv, brand, lynnedslag og ustabile strømforsyninger). 

7. Den udvidede garanti dækker ikke tab eller beskadigelse af data, software eller 

programmer, der ikke er nødvendige for telefonens grundlæggende funktioner. 

8. Enheder, der er repareret uden for garantien, er ikke dækket af den udvidede 

garanti. 

I tilfælde af nogen konflikt imellem denne VIP tjeneste og obligatoriske lokale love 

og reguleringer, skal lokale love og reguleringer herske. 

 

3 måneder skærmgaranti: 

 

Huawei-kortmedlemmer er berettiget til dækning for hændelig skade på skærm i tre 

måneder fra købsdatoen (som vist på købsbeviset). VIP-tjenestens police for 

Huawei-guldmedlemmer gælder kun enheder, der er knyttet til guldmedlemskab, og 

dækker skade på skærmen, der skyldes utilsigtet tab, kollision, kompression eller 

kontakt med andre genstande (herunder skade på telefonens display og 

berøringsskærm). Policens indehaver er berettiget til én gratis erstatningsskærm i et 

autoriseret Huawei-servicecenter. 



 

Note: 

 

1. VIP-tjenesten for Huawei-guldmedlemmer er kun tilgængelig for enheder, der er 

købt i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, 

Portugal, Schweiz, Irland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tjekkiet, Slovakiet, 

Polen, Ungarn, Rumænien, Moldova, Serbien, Kroatien, Grækenland, Bulgarien, 

Østrig, Litauen, Letland, Estland, Cypern, Makedonien, Slovenien samt Bosnien 

og Herzegovina, som senest aktiverer deres guldmedlemskab én måned efter 

købsdatoen (som vist på købsbeviset). 

2. Policen for hændelig skade på skærm dækker ikke tilsigtet skade på skærmen. 

3. Der skal fremvises et gyldigt købsbevis for at kunne bruge denne police. Denne 

police er kun gyldig i tre måneder fra købsdatoen (som vist på købsbeviset). 

I tilfælde af nogen konflikt imellem denne VIP tjeneste og obligatoriske lokale love 

og reguleringer, skal lokale love og reguleringer herske. 

 

3 måneder produkt erstatning: 

 

Huawei-guldmedlemmer er berettiget til en gratis erstatningsenhed, hvis den 

oprindelige enhed udvikler en hardwarefejl senest tre måneder fra købsdatoen (som 

vist på købsbeviset). Denne VIP-tjeneste for Huawei-guldmedlemmer gælder kun for 

enheder, der er knyttet til guldmedlemskabet. Den kan kun bruges én gang og gælder 

ikke for hardwareskade, der forårsages af brugeren. Enhedserstatninger leveres af 

autoriserede Huawei-servicecentre. 

 

Note: 

 

1. VIP-tjenesten for Huawei-guldmedlemmer er kun tilgængelig for enheder, der er 

købt i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, 

Portugal, Schweiz, Irland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tjekkiet, Slovakiet, 

Polen, Ungarn, Rumænien, Moldova, Serbien, Kroatien, Grækenland, Bulgarien, 

Østrig, Litauen, Letland, Estland, Cypern, Makedonien, Slovenien samt Bosnien 

og Herzegovina, som senest aktiverer deres guldmedlemskab én måned efter 

købsdatoen (som vist på købsbeviset). 

2. Denne VIP-tjeneste for Huawei-guldmedlemmer gælder ikke for tilbehør. 

Erstatningsenheder kan være nye eller renoverede enheder, der er officielt 

godkendt af Huawei. 

3. Der skal fremvises et gyldigt købsbevis for at kunne bruge denne police. Denne 

police er kun gyldig i tre måneder fra købsdatoen (som vist på købsbeviset). 

I tilfælde af nogen konflikt imellem denne VIP tjeneste og obligatoriske lokale love 

og reguleringer, skal lokale love og reguleringer herske. 


