
3 gadu garantija: 

 

Huawei zelta abonentiem ir tiesības uz papildu viena gada garantiju produktu 

remontam un atbalstam pēc standarta produktu garantijas termiņa beigām. Šī 

paplašinātā garantija attiecas tikai uz ierīcēm, kas ir saistītas ar dalību zelta 

programmā. Lietotājiem ar paplašināto garantiju ir tiesības uz tādiem pašiem remonta 

pakalpojumiem, kādi tiek piedāvāti standarta produktu garantijas ietvaros. Remonts ir 

jāveic autorizētā Huawei servisa centrā. 

 

Piezīme: 

 

1. Šis Huawei zelta programmas dalībnieku VIP pakalpojums ir pieejams tikai 

ierīcēm, kuras lietotāji iegādājušies Lielbritānijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā, 

Nīderlandē, Beļģijā, Portugālē, Šveicē, Īrijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, 

Čehijā, Slovākijā, Polijā, Ungārijā, Rumānijā, Moldovā, Serbijā, Horvātijā, 

Grieķijā, Bulgārijā, Austrijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Kiprā, Maķedonijā, 

Slovēnijā un Bosnijā un Hercegovinā un kuri aktivizē dalību zelta programmā 

viena mēneša laikā pēc iegādes datuma (kas norādīts pirkumu apliecinošajā 

dokumentā). Lietojot šo pakalpojumu, ir jāuzrāda derīgs pirkumu apliecinošs 

dokuments. 

2. Paplašinātā garantija neattiecas uz parastu nodilumu, koroziju, oksidāciju, rūsu, 

stāvokļa pasliktināšanos un dabīgiem bojājumiem.  

3. Paplašinātā garantija neattiecas uz eksterjera bojājumiem, piemēram, virsmas 

krāsojuma bojājumiem, skrāpējumiem un krāsas zudumu. 

4. Paplašinātā garantija neattiecas uz kļūmēm, ko izraisa nesankcionēta demontāža, 

apkope vai modifikācijas (tostarp aparatūras un sistēmas programmatūras 

modifikācijas). 

5. Paplašinātā garantija neattiecas uz ierīces bojājumiem vai darbības problēmām, ko 

izraisa lietošanas instrukcijas neievērošana vai ierīces pievienošana tādam 

piederumam, kuru nav ražojis uzņēmums Huawei. 

6. Paplašinātā garantija neattiecas uz kļūmēm vai bojājumiem, ko izraisa 

nepārvarama vara (piemēram, zemestrīces, ugunsgrēki, zibens un nestabila strāvas 

padeve). 

7. Paplašinātā garantija neattiecas uz tādu datu, programmatūras vai 

lietojumprogrammu zudumu vai bojājumiem, kas nav nepieciešami tālruņa 

pamatfunkciju veikšanai. 

8. Uz ierīcēm, kurām ir veikts remonts ārpus garantijas, paplašinātā garantija 

neattiecas. 

Jebkādu domstarpību gadījumā ar šo VIP pakalpokumu un vietējiem likumiem un 

noteikumiem, vietējie likumi un noteikumi ir noteicošie. 

 

3 mēnešu ekrāna garantija: 

 

Huawei zelta programmas dalībniekiem ir tiesības uz netīšu ekrāna bojājumu 

garantiju, kas ir spēkā trīs mēnešus no iegādes datuma (kas norādīts pirkumu 

apliecinošajā dokumentā). Šī Huawei zelta programmas dalībnieka VIP pakalpojumu 



politika attiecas tikai uz ierīcēm, kas ir saistītas ar dalību zelta programmā, un uz 

ekrāna bojājumiem, ko izraisa netīša ierīces nokrišana, sasišana, saspiešana vai 

saskare ar citiem priekšmetiem (tostarp tālruņa displeja un skārienekrāna 

bojājumiem). Polises turētājiem ir tiesības uz vienu bezmaksas ekrāna nomaiņu 

pilnvarotā Huawei servisa centrā. 

 

Piezīme: 

 

1. Šis Huawei zelta programmas dalībnieku VIP pakalpojums ir pieejams tikai 

ierīcēm, kuras lietotāji iegādājušies Lielbritānijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā, 

Nīderlandē, Beļģijā, Portugālē, Šveicē, Īrijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, 

Čehijā, Slovākijā, Polijā, Ungārijā, Rumānijā, Moldovā, Serbijā, Horvātijā, 

Grieķijā, Bulgārijā, Austrijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Kiprā, Maķedonijā, 

Slovēnijā un Bosnijā un Hercegovinā un kuri aktivizē dalību zelta programmā 

viena mēneša laikā pēc iegādes datuma (kas norādīts pirkumu apliecinošajā 

dokumentā). 

2. Netīšu ekrāna bojājumu politika neattiecas uz tīšiem ekrāna bojājumiem. 

3. Lai lietotu šo polisi, ir jāuzrāda derīgs pirkumu apliecinošs dokuments. Šī polise ir 

spēkā tikai trīs mēnešus no iegādes datuma (kas norādīts pirkumu apliecinošajā 

dokumentā). 

Jebkādu domstarpību gadījumā ar šo VIP pakalpokumu un vietējiem likumiem un 

noteikumiem, vietējie likumi un noteikumi ir noteicošie. 

 

3 mēnešu ierīces aizvietojums: 

 

Huawei zelta programmas dalībniekiem ir tiesības uz bezmaksas nomaiņas ierīci, ja 

sākotnējai ierīcei trīs mēnešu laikā no iegādes datuma (kas norādīts pirkumu 

apliecinošajā dokumentā) rodas aparatūras kļūme. Šis Huawei zelta programmas 

dalībnieka VIP pakalpojums attiecas tikai uz ierīcēm, kas ir saistītas ar dalību zelta 

programmā. To var izmantot tikai vienreiz, un tas neattiecas uz aparatūras 

bojājumiem, ko izraisījis lietotājs. Nomaiņas ierīces nodrošina autorizēti Huawei 

servisa centri. 

 

Piezīme: 

 

1. Šis Huawei zelta programmas dalībnieku VIP pakalpojums ir pieejams tikai 

ierīcēm, kuras lietotāji iegādājušies Lielbritānijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā, 

Nīderlandē, Beļģijā, Portugālē, Šveicē, Īrijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, 

Čehijā, Slovākijā, Polijā, Ungārijā, Rumānijā, Moldovā, Serbijā, Horvātijā, 

Grieķijā, Bulgārijā, Austrijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Kiprā, Maķedonijā, 

Slovēnijā un Bosnijā un Hercegovinā un kuri aktivizē dalību zelta programmā 

viena mēneša laikā pēc iegādes datuma (kas norādīts pirkumu apliecinošajā 

dokumentā). 

2. Šis Huawei zelta programmas dalībnieka VIP pakalpojums neattiecas uz 

piederumiem. Nomaiņas ierīces var būt jaunas vai atjaunotas ierīces, kuras ir 

oficiāli apstiprinājis uzņēmums Huawei. 



3. Lai lietotu šo polisi, ir jāuzrāda derīgs pirkumu apliecinošs dokuments. Šī polise ir 

spēkā tikai trīs mēnešus no iegādes datuma (kas norādīts pirkumu apliecinošajā 

dokumentā). 

Jebkādu domstarpību gadījumā ar šo VIP pakalpokumu un vietējiem likumiem un 

noteikumiem, vietējie likumi un noteikumi ir noteicošie. 


