
3 letna garancija:  

Zlati člani Huawei so upravičeni do dodatnega leta garancije za popravila izdelkov in podporo po izteku 

standardne garancije izdelka. Podaljšana garancija velja samo za naprave, ki so povezane z Zlatim 

članstvom. Uporabniki s podaljšano garancijo so upravičeni do enakih storitev popravil, kot jih zagotavlja 

standardna garancija izdelka. Popravila morajo biti izvedena v pooblaščenih servisnih centrih Huawei.  

Opomba:  

1. Ta VIP storitev za Zlate člane Huawei je na voljo samo za naprave, ki so jih uporabniki kupili v Veliki 

Britaniji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Nizozemski, Belgiji, Portugalski, Švici, Irski, Švedski, Finski, Danski, 

Norveški, Češki, Slovaški, Poljski, Madžarski, Romuniji, Moldaviji, Srbiji, Hrvaški, Grčiji, Bolgariji, Avstriji, 

Litvi, Latviji, Estoniji, na Cipru, v Makedoniji, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini če uporabniki aktivirajo 

svoje Zlato članstvo v roku enega meseca od dneva nakupa (navedenega na dokazilu o nakupu). Pri 

uporabi te storitve je treba predložiti veljavno dokazilo o nakupu.  

2. Podaljšana garancija ne krije normalne obrabe, korozije, oksidacije, rjavenja, poslabšanja in naravne 

škode.  

3. Podaljšana garancija ne krije poškodb zunanjosti, kot so poškodbe površinske barve, praske in 

obledelost.  

4. Podaljšana garancija ne krije napak, nastalih zaradi nepooblaščenega razstavljanja, vzdrževanja ali 

sprememb (vključno s spremembami strojne opreme in sistemske programske opreme).  

5. Podaljšana garancija ne krije poškodb naprave ali težav pri delovanju, nastalih zaradi neupoštevanja 

navodil za uporabo ali povezave naprave s pripomočkom, ki ni izdelan pri podjetju Huawei.  

6. Podaljšana garancija ne krije napak ali poškodb, ki jih je povzročila višja sila (kot so potresi, požari, strela 

in nestabilno napajanje).  

7. Podaljšana garancija ne krije izgube ali poškodovanja podatkov, programske opreme ali programov, ki 

niso potrebni za osnovne funkcije telefona.  

8. Naprave, ki so bile popravljene izven garancije, niso zajete s podaljšano garancijo. V primeru kakršnega 

koli spora med to storitvijo in obveznimi lokalnimi zakoni in predpisi, lokalni zakoni prevladujejo.  

 

3 mesečna garancija na ekran:  

Zlati člani Huawei imajo pravico do kritja nezgodne poškodbe zaslona v obdobju treh mesecev od dneva 

nakupa (navedenega na dokazilu o nakupu). Ta polica za VIP storitve za Zlate člane Huawei velja samo za 

naprave, ki so povezane z Zlatim članstvom in pokriva poškodbe zaslona, nastale kot posledica naključnega 

padca, trčenja, stiskanja, ali stika z drugimi predmeti (vključno s škodo na zaslonu telefona in zaslonu na 

dotik). Imetniki police so upravičeni do ene brezplačne zamenjave zaslona v pooblaščenem servisnem 

centru Huawei.  

 

 



Opomba:  

1. Ta VIP storitev za Zlate člane Huawei je na voljo samo za naprave, ki so jih uporabniki kupili v Veliki 

Britaniji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Nizozemski, Belgiji, Portugalski, Švici, Irski, Švedski, Finski, Danski, 

Norveški, Češki, Slovaški, Poljski, Madžarski, Romuniji, Moldaviji, Srbiji, Hrvaški, Grčiji, Bolgariji, Avstriji, 

Litvi, Latviji, Estoniji, na Cipru, v Makedoniji, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini če uporabniki aktivirajo 

svoje Zlato članstvo v roku enega meseca od dneva nakupa (navedenega na dokazilu o nakupu).  

2. Polica za nezgodno poškodbo zaslona ne zajema namernega poškodovanja zaslona.  

3. Za uveljavljanje te police je treba predložiti veljavno dokazilo o nakupu. Ta polica je veljavna samo v 

obdobju treh mesecev od dneva nakupa (navedenega na dokazilu o nakupu). V primeru kakršnega koli 

spora med to storitvijo in obveznimi lokalnimi zakoni in predpisi, lokalni zakoni prevladujejo.  

 

3 mesečna menjava aparata:  

Zlati člani Huawei so upravičeni do brezplačne nadomestne naprave, če je pri prvotni napravi prišlo do 

napake strojne opreme v roku treh mesecev od dneva nakupa (navedenega na dokazilu o nakupu). Ta VIP 

storitev za Zlate člane Huawei velja samo za naprave, ki so povezane z Zlatim članstvom. Uporabi se lahko 

le enkrat in ne velja za mehanske poškodbe naprave in poškodbe strojne opreme, ki jih je povzročil 

uporabnik. Nadomestne naprave so na voljo v pooblaščenih servisnih centrih Huawei.  

Opomba:  

1. Ta VIP storitev za Zlate člane Huawei je na voljo samo za naprave, ki so jih uporabniki kupili v Veliki 

Britaniji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Nizozemski, Belgiji, Portugalski, Švici, Irski, Švedski, Finski, Danski, 

Norveški, Češki, Slovaški, Poljski, Madžarski, Romuniji, Moldaviji, Srbiji, Hrvaški, Grčiji, Bolgariji, Avstriji, 

Litvi, Latviji, Estoniji, na Cipru, v Makedoniji, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini če uporabniki aktivirajo 

svoje Zlato članstvo v roku enega meseca od dneva nakupa (navedenega na dokazilu o nakupu).  

2. Ta VIP storitev za Zlate člane Huawei ne velja za pripomočke. Nadomestne naprave so lahko nove ali 

prenovljene naprave, ki jih je uradno odobril Huawei.  

3. Za uveljavljanje te police je treba predložiti veljavno dokazilo o nakupu. Ta polica je veljavna samo v 

obdobju treh mesecev od dneva nakupa (navedenega na dokazilu o nakupu). V primeru kakršnega koli 

spora med to storitvijo in obveznimi lokalnimi zakoni in predpisi, lokalni zakoni prevladujejo. 


