
Podmínky akce 

 

Dvanáctiměsíční ochranu proti poškození displeje (dále jen "kampaň") spouští společnost 

HUAWEI Technologies Czech s.r.o. ("HUAWEI") a platí pro zákazníky vybraných modelů 

(HUAWEI nova9 SE). Tato kampaň bude probíhat od 21. března 2022 do 30. června 2022 

("období kampaně"). 

 

Kdo se může této kampaně zúčastnit? 

Akce se mohou zúčastnit zákazníci vybraných modelů (HUAWEI nova 9 SE) a jsou starší 

18 let. 

 

Oblast kampaně：Česká republika 

1. Použitelnost 12měsíční ochrany proti poškození obrazovky 

V období kampaně mohou koncoví uživatelé vybraných modelů (HUAWEI nova9 SE) 

získat 12měsíční ochranu proti poškození obrazovky pro své smartphony zdarma.  

 

Koncoví uživatelé musí otevřít aplikaci "My HUAWEI" a přihlásit se prostřednictvím 

svého HUAWEI ID do třiceti (30) kalendářních dnů od aktivace zařízení, aby mohli 

nabídku úspěšně uplatnit. 

 

Informace o nabídce budou aktualizovány do sedmi (7) pracovních dnů od data 

úspěšné reklamace v systému. Koncový uživatel se může informovat o stavu ochrany 

proti poškození obrazovky prostřednictvím aplikace "My HUAWEI", horké linky nebo 

na oficiálních webových stránkách společnosti HUAWEI. 

 

2. Zahrnuté produkty 

Tato 12měsíční ochrana proti poškození displeje platí pro vybrané modely HUAWEI 

nova 9 SE. 

Chytré telefony musí být zakoupené v České republice od autorizovaného distributora 

(nejedná se o zařízení z druhé ruky / repasovaná zařízení, nejedná se o soukromý 

prodej, nelze je zakoupit prostřednictvím aukčních platforem). 

 

3. Výhody ochrany proti poškození obrazovky 

Od 21. března 2022 do 30. června 2022 mohou oprávnění koncoví uživatelé smartphonů 

HUAWEI nova9 SE, kteří úspěšně uplatnili nabídku, získat 12 měsíců ochrany proti 

poškození displeje svého zařízení. 

Výhody ochrany proti poškození obrazovky začínají dnem, kdy uživatel úspěšně uplatní 

nabídku v aplikaci "My HUAWEI", a platí 365 kalendářních dnů ("doba platnosti"). 

Pokud dojde k rozbití obrazovky smartphonu v důsledku nehody (nárazu/pád/odstrčení) 

během doby ochrany proti poškození obrazovky, může být originální obrazovka jednou 

bezplatně vyměněna bez dalších nákladů. 

*Pokud jsou smartphony namočené, ohnuté, deformované, soukromě rozebrané nebo 

opravované nebo mají jen několik škrábanců, 12měsíční ochrana proti poškození displeje 

se na tyto smartphony nevztahuje. 



 

4. Místo pro využití 12měsíční ochrany proti poškození obrazovky  

Kampaň je k dispozici v autorizovaném servisním středisku HUAWEI uvedeném níže. 

 

City Address 

Praha 

HUAWEI Autorizované servisní středisko Praha 

Chodov, Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 

Praha 11 

 

 

Důležité poznámky 

1. Všechny materiály na webových stránkách HUAWEI jsou chráněny autorskými 

právy jednotlivých zemí na celém světě. S výjimkou písemného souhlasu je 

zakázáno používat jakýkoli materiál (včetně kopírování, úpravy, nahrávání, 

zobrazování, přenosu, distribuce, licencování, prodeje a publikování) podle 

autorských práv s výjimkou nekomerčních a osobních účelů. Pokud chcete použít 

jakýkoli materiál na oficiálních webových stránkách společnosti HUAWEI, musíte 

získat předchozí povolení od společnosti HUAWEI. 

 

2. Přestože společnost HUAWEI vynaloží přiměřené úsilí, aby na webové stránky 

HUAWEI umístila přesné a aktuální informace, neposkytuje žádné záruky ani 

prohlášení ohledně přesnosti, správnosti a spolehlivosti těchto informací a 

nenese žádnou odpovědnost za jakékoli opomenutí nebo chyby (mimo jiné 

včetně typografických a technických chyb) v obsahu. 

 


