
Garantipolitik gæ ldende I Danmark 

 

Huawei Device Co., Ltd. ("HUAWEI") repræ senterer og garanterer, at kundens enhed og hans 

tilbehør under normal brug i garantiperioden er fri for fejl, forkert eller dårlig udførelse, materiale 

og design. For kunden er denne garanti underlagt følgende vilkår og betingelser: 

1.I det omfang, det er tilladt i henhold til de lokale love, stræ kker denne garanti for produktet sig 

over en periode på fireogtyve (24) måneder for væ rtsenheden og ikke-aftageligt batteri, seks (6) 

måneder til aftageligt batteri og oplader, og seks (6) måneder for øretelefoner fra datoen for 

aktivering / køb af produktet.. 

2. I garantiperioden reparerer eller udskifter HUAWEI eller dets autoriserede servicenetvæ rk, 

efter HUAWEI's valg, produktet eller relevante dele deraf i tilfæ lde af, at produktet viser sig at 

væ re defekt. Det reparerede produkt eller det produkt / den del, der leveres som en erstatning for 

et defekt produkt / del, skal væ re fri for mangler. Køberen af produktet eller hans / hendes 

modtager ("Forbruger") skal ikke debiteres (hvad enten det er for dele, arbejde eller andet) for 

reparation eller udskiftning af et defekt produkt i garantiperioden. Alle udskiftede dele eller 

udstyr bliver HUAWEI's ejendom. 

3. Garantien for et repareret eller udskiftet produkt / del forlæ nger den resterende 

garantiperiode for det reparerede produkt eller udskiftning deraf til forbrugeren. 

4. På anmodning fra HUAWEI kan forbrugeren væ re forpligtet til at fremlæ gge 

købskvitteringen eller anden dokumentation eller information om datoen og købsstedet. 

5. Denne garanti dæ kker ikke skader, der skyldes: 

1) Normal slidtage af udstyret. 

2) Mangler og skader på grund af udstyr, der bruges på anden måde end dets normale og 

hensigtsmæ ssige brug. 

3) Der udføres en uautoriseret adskillelse, reparation, æ ndring eller æ ndringer. 

4) Misbrug, uagtsomhed eller uheld. 

5) Mangler eller skader, der skyldes forkert test, betjening, vedligeholdelse, installation eller 

enhver æ ndring. 

6) Mangler eller skader på grund af spild af mad eller væ sker, korrosion, rust eller brug af forkert 

spæ nding. 

7) Ridser eller skader på plastoverflader og alle andre udvendigt udsatte dele, der skyldes normal 

kundebrug. 

6. Denne garanti er ugyldig ved en af følgende begivenheder: 

1) Hvis serienummeret eller garantiseglingen på udstyret er ødelagt eller fjernet. 

2) Hvis et vilkår indeholdt i denne garanti er blevet æ ndret eller æ ndret på nogen måde uden 

forudgående skriftligt samtykke fra HUAWEI. 

3) Uden bevis for køb. 

7. Denne garanti gæ lder kun produktets hardware-komponenter som den oprindeligt blev leveret 

og gæ lder ikke for software eller andet udstyr. 

8. HUAWEI er ikke ansvarlig for skader på eller tab af programmer, data eller flytbare 

lagringsmedier, hvor du ikke sikkerhedskopierer dine data. 

9. Bortset fra de udtrykkelige garantier, der er beskrevet ovenfor, giver HUAWEI ingen andre 

garantier, udtrykkeligt eller underforstået, ved lov eller på anden måde, angående produktet, 

egnetheden til et eller andet formål. I det omfang, det er tilladt i henhold til de lokale love, er 



HUAWEI ikke ansvarlig for tab af brug af produktet, ulemper, tab eller anden følgeskade, der 

opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge produktet eller for brud på enhver 

udtrykkelig eller underforstået garanti. Denne garanti kræ nker ikke forbrugerens rettigheder i 

henhold til lovgivningen. 

 


