
3 Ani de garanție 

 

Membrii Huawei Gold au dreptul la o garanție suplimentară de un an pentru reparații 

și asistență pentru produs, după expirarea garanției standard pentru produs. Această 

garanție extinsă se aplică numai la dispozitivele care sunt asociate cu calitatea de 

membru Gold Card. Utilizatorii cu garanție extinsă au dreptul la aceleași servicii de 

reparații oferite de garanția standard a produsului. Reparațiile trebuie efectuate la 

centre de service autorizate Huawei. 

 

Notă: 

 

1. Acest serviciu VIP pentru membrii Huawei Gold este disponibil numai pentru 

dispozitivele achiziționate de utilizatorii din Regatul Unit, Franța, Germania, 

Italia, Spania, Olanda, Belgia, Polonia, Ungaria, România, Moldova, Serbia, 

Croația, Grecia, Bulgaria, Austria, Lituania, Letonia, Estonia, Cipru, Macedonia, 

Slovenia şi Bosnia şi Herţegovina, care își activează calitatea de membru Gold 

Card în timp de o lună de la data achiziției (cea înscrisă pe dovada de achiziție). 

Când se utilizează acest serviciu, trebuie prezentată a dovadă de achiziție valabilă. 

2. Garanția extinsă nu acoperă uzura normală, coroziunea, oxidarea, ruginirea, 

deteriorarea și deteriorările naturale.  

3. Garanția extinsă nu acoperă deteriorările exteriorului, cum ar fi deteriorarea 

suprafeței vopsite, zgârieturile și decolorarea. 

4. Garanția extinsă nu acoperă defectele cauzate de dezasamblarea, întreținerea sau 

modificările neautorizate (inclusiv modificări ale hardware-ului și ale 

software-ului de sistem). 

5. Garanția extinsă nu acoperă deteriorarea dispozitivului sau problemele funcționale 

cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din manualul de instrucțiuni sau de 

conectarea dispozitivului la un accesoriu non-Huawei. 

6. Garanția extinsă nu acoperă defectele sau deteriorările cauzate de forța majoră 

(precum cutremure, incendii, trăsnet, și surse de alimentare instabile). 

7. Garanția extinsă nu acoperă pierderile sau deteriorarea datelor, software-ului sau 

aplicațiilor care nu sunt necesare pentru funcțiile de bază ale telefonului. 

8. Dispozitivele care au fost reparate în afara garanției nu sunt acoperite de garanția 

extinsă. 

În cazul unui conflict între serviciul VIP și legislația locală, legislația locală are 

prioritate. 

 

3 Luni de garanție pentru ecranul telefonului: 

 

Membrii Huawei Gold au dreptul la acoperirea deteriorării accidentale a ecranului 

timp de trei luni de la data achiziției (cea înscrisă pe dovada de achiziție). Politica 

privind serviciu VIP pentru membrii Huawei Gold se aplică numai la dispozitivele 

asociate cu calitatea de membru Gold și acoperă deteriorarea ecranului din cauza 

scăpării sau căderii accidentale, coliziunilor, compresiei sau contactului cu alte 

obiecte (inclusiv deteriorarea afișajului și ecranului tactil ale telefonului). Asigurații 

au dreptul la o înlocuire gratuită a ecranului la un centru de service autorizat Huawei. 



 

Notă: 

 

1. Acest serviciu VIP pentru membrii Huawei Gold este disponibil numai pentru 

dispozitivele achiziționate de utilizatorii din Regatul Unit, Franța, Germania, 

Italia, Spania, Olanda, Belgia, Polonia, Ungaria, România, Moldova, Serbia, 

Croația, Grecia, Bulgaria, Austria, Lituania, Letonia, Estonia, Cipru, Macedonia, 

Slovenia şi Bosnia şi Herţegovina, care își activează calitatea de membru Gold în 

timp de o lună de la data achiziției (cea înscrisă pe dovada de achiziție). 

2. Politica privind deteriorarea accidentală a ecranului nu acoperă deteriorarea 

deliberată a ecranului. 

3. Pentru a utiliza această asigurare, trebuie prezentată a dovadă de achiziție valabilă. 

Asigurarea este valabilă timp de trei luni de la data achiziției (cea înscrisă pe 

dovada de achiziție). 

În cazul unui conflict între serviciul VIP și legislația locală, legislația locală are 

prioritate. 

 

3 Luni pentru înlocuirea produsului 

 

Membrii Huawei Gold au dreptul la o înlocuire gratuită a dispozitivului, dacă 

hardware-ul dispozitivului original se defectează în timp de trei luni de la data 

achiziției (cea înscrisă pe dovada de achiziție). Acest serviciu VIP pentru membrii 

Huawei Gold Card se aplică numai dispozitivelor care sunt asociate cu calitatea de 

membru Gold Card. Poate fi utilizat numai o singură dată și nu se aplică deteriorărilor 

hardware-ului provocate de utilizator. Înlocuirea dispozitivului este asigurată de 

centrele de service autorizate Huawei. 

 

Notă: 

 

1. Acest serviciu VIP pentru membrii Huawei Gold Card este disponibil numai 

pentru dispozitivele achiziționate de utilizatorii din Regatul Unit, Franța, 

Germania, Italia, Spania, Olanda, Belgia, Polonia, Ungaria, România, Moldova, 

Serbia, Croația, Grecia, Bulgaria, Austria, Lituania, Letonia, Estonia, Cipru, 

Macedonia, Slovenia şi Bosnia şi Herţegovina, care își activează calitatea de 

membru Gold în timp de o lună de la data achiziției (cea înscrisă pe dovada de 

achiziție). 

2. Serviciul VIP pentru membrii Huawei Gold Card nu se aplică la accesorii. 

Dispozitive de înlocuire pot fi dispozitive noi sau recondiționate în fabrică, care au 

fost aprobate oficial de către Huawei. 

3. Pentru a utiliza această asigurare, trebuie prezentată a dovadă de achiziție valabilă. 

Asigurarea este valabilă timp de trei luni de la data achiziției (cea înscrisă pe 

dovada de achiziție). 

În cazul unui conflict între serviciul VIP și legislația locală, legislația locală are 

prioritate. 


