
3 Години Гаранција: 

 

Златните членови на Huawei имаат право на дополнителна едногодишна 

гаранција за поправки и поддршка за производот по изминувањето на 

стандардната гаранција за производот. Оваа продолжена гаранција важи само за 

уреди што се поврзани со златно членство. Корисниците со продолжена 

гаранција имаат право на истите услуги за поправка што се нудат со 

стандардната гаранција за производот. Поправките мора да се вршат во 

овластени сервисни центри на Huawei. 

 

Белешка: 

 

1. Оваа VIP-услуга за златни членови на Huawei е достапна само за уреди 

купени од корисници во Обединетото Кралство, Франција, Италија, 

Шпанија, Холандија, Белгија, Португалија, Швајцарија, Ирска, Шведска, 

Финска, Данска, Норвешка, Република Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, 

Романија, Молдавија, Србија, Хрватска, Грција, Бугарија, Австрија, 

Литванија, Летонија, Естонија, Кипар, Македонија, Словенија и Босна и 

Херцеговина кои го активирале златното членство во рок од еден месец од 

датумот на купување (како што е прикажано на доказот за купување). Кога се 

користи оваа услуга, мора да се достави важечки доказ за купување. 

2. Продолжената гаранција не го покрива нормалното трошење, корозија, 

оксидација, ’рѓа, влошување и природно оштетување.  

3. Продолжената гаранција не го покрива оштетувањето на надворешноста, 

како што е оштетување на бојата, гребаници или губење на бојата. 

4. Продолжената гаранција не ги покрива проблемите што се предизвикани од 

неовластено расклопување, одржување или промени (вклучувајќи и промени 

на хардверот и системскиот софтвер). 

5. Продолжената гаранција не го покрива оштетувањето на уредот или 

проблемите со функционирањето што се предизвикани од непочитување на 

упатството за користење или поврзување на уредот на додаток што не е од 

Huawei. 

6. Продолжената гаранција не ги покрива проблемите или штетата што се 

предизвикани од виша сила (како што се земјотреси, пожари, громови или 

нестабилно напојување). 

7. Продолжената гаранција не го покрива губењето или оштетувањето на 

податоците, софтверот или апликациите што не се задолжителни за 

основните карактеристики на телефонот. 

8. Продолжената гаранција не ги покрива уредите што биле поправани надвор 

од гаранцијата. 

Во случај на конфликт помеѓу оваа ВИП услуга и задолжителните локални 

закони и регулативи, ќе важат локалните закони и регулативи. 

 

3 Месеци Гаранција на Екран: 

 

Златните членови на Huawei имаат право на покривање за случајно оштетување 



на екранот во период од три месеци од датумот на купување (како што е 

прикажано на доказот за купување). Оваа полиса за VIP-услуга за златни 

членови на Huawei е достапна само за уреди што се поврзани со златно членство 

и покрива оштетување на екранот поради случајно испуштање, пад, удар, 

притисок или контакт со други предмети (вклучувајќи и оштетување на екранот 

на телефонот и допирниот екран). Имателите на полисата имаат право на една 

бесплатна замена на екран кај овластен сервисен центар на Huawei. 

 

Белешка: 

 

1. Оваа VIP-услуга за златни членови на Huawei е достапна само за уреди 

купени од корисници во Обединетото Кралство, Франција, Италија, 

Шпанија, Холандија, Белгија, Португалија, Швајцарија, Ирска, Шведска, 

Финска, Данска, Норвешка, Република Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, 

Романија, Молдавија, Србија, Хрватска, Грција, Бугарија, Австрија, 

Литванија, Летонија, Естонија, Кипар, Македонија, Словенија и Босна и 

Херцеговина кои го активирале златното членство во рок од еден месец од 

датумот на купување (како што е прикажано на доказот за купување). 

2. Полисата за случајно оштетување на екранот не покрива намерно 

оштетување на екранот. 

3. За да се користи оваа полиса, мора да се достави важечки доказ за купување. 

Оваа полиса важи само во период од три месеци од датумот на купување 

(како што е прикажано на доказот за купување). 

Во случај на конфликт помеѓу оваа ВИП услуга и задолжителните локални 

закони и регулативи, ќе важат локалните закони и регулативи. 

 

3 Месеци Замена на Производ: 

 

Златните членови на Huawei имаат право на бесплатен уред за замена ако кај 

оригиналниот уред се појави хардверска грешка во период од три месеци од 

датумот на купување (како што е прикажано на доказот за купување). Оваа 

VIP-услуга за златни членови на Huawei важи само за уреди што се поврзани со 

златно членство. Може да се користи само еднаш и не важи за оштетување на 

хардверот што го предизвикал корисникот. Уредите за замена ги обезбедуваат 

сервисните центри на Huawei. 

 

Белешка: 

 

1. Оваа VIP-услуга за златни членови на Huawei е достапна само за уреди 

купени од корисници во Обединетото Кралство, Франција, Италија, 

Шпанија, Холандија, Белгија, Португалија, Швајцарија, Ирска, Шведска, 

Финска, Данска, Норвешка, Република Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, 

Романија, Молдавија, Србија, Хрватска, Грција, Бугарија, Австрија, 

Литванија, Летонија, Естонија, Кипар, Македонија, Словенија и Босна и 

Херцеговина кои го активирале златното членство во рок од еден месец од 

датумот на купување (како што е прикажано на доказот за купување). 



2. Оваа VIP-услуга за златни членови на Huawei не важи за додатоци. Уредите 

за замена може да бидат нови или обновени што се официјално одобрени од 

Huawei. 

3. За да се користи оваа полиса, мора да се достави важечки доказ за купување. 

Оваа полиса важи само во период од три месеци од датумот на купување 

(како што е прикажано на доказот за купување). 

Во случај на конфликт помеѓу оваа ВИП услуга и задолжителните локални 

закони и регулативи, ќе важат локалните закони и регулативи. 


