
3 aastane garantii: 

 

Huawei kuldliikmetel on õigus saada pärast toote standardse garantiiaja lõppu veel 

üks aasta garantiiaega, mis hõlmab toodete remonti ja tugiteenust. See pikendatud 

garantii kehtib ainult kuldliikme staatusega seotud seadmetele. Pikendatud 

garantiiajaga kasutajatel on õigus saada samu remonditeenuseid kui toote standardsel 

garantiiajal. Remont tuleb teha Huawei volitatud teeninduskeskustes. 

 

Märkus: 

 

1. See Huawei kuldliikme VIP-teenus on saadaval ainult seadmetele, mille on ostnud 

kasutajad Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, 

Madalmaadel, Belgias, Portugalis, Šveitsis, Iirimaal, Rootsis, Soomes, Taanis, 

Norras, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias, Poolas, Ungaris, Rumeenias, Moldovas, 

Serbias, Horvaatias, Kreekas, Bulgaarias, Austrias, Leedus, Lätis, Eestis, 

Küprosel, Makedoonias, Sloveenias ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kes 

aktiveerivad oma kuldliikme staatuse ühe kuu jooksul alates ostukuupäevast (mis 

on märgitud ostudokumendil). Selle teenuse kasutamisel tuleb esitada kehtiv 

ostudokument. 

2. Pikendatud garantiiaeg ei kata normaalset kulumist, korrosiooni, oksüdeerumist, 

roostet, vananemist ja loomulikke kahjustusi.  

3. Pikendatud garantiiaeg ei kata väliseid vigastusi, näiteks pinna värvikahjustusi, 

kriimustusi ja värvimuutusi. 

4. Pikendatud garantiiaeg ei kata vigu, mille on põhjustanud volitamata lahtivõtmine, 

hooldus või muudatuste (sh riistvara ja süsteemi tarkvara muudatuste) tegemine. 

5. Pikendatud garantiiaeg ei kata seadme vigastusi ega talitlushäireid, mis on 

põhjustatud kasutusjuhendi mittejärgimisest või seadme ühendamisest 

mitte-Huawei tarvikuga. 

6. Pikendatud garantiiaeg ei kata vääramatust jõust (nt maavärinad, tulekahjud, 

pikselöögid ja toiteallikate ebastabiilsus) põhjustatud rikkeid või vigastusi. 

7. Pikendatud garantiiaeg ei kata andmete, tarkvara või telefoni põhifunktsioonideks 

mittevajalike rakenduste kadumist või kahjustusi. 

8. Väljaspool garantiiremonti remonditud seadmeid pikendatud garantiiaeg ei kata. 

Igasuguse vastuolu korral VIP teenuse ning kohalike seaduste ja regulatsioonide vahel 

kuuluvad täitmisele siiski kohalikud seadused ja regulatsioonid. 

 

3 kuuline ekraanigarantii: 

 

Huawei kuldliikmetel on õigus kasutada ekraani juhuslikke vigastusi katvat 

kolmekuulist garantiiaega alates ostukuupäevast (mis on märgitud ostudokumendil). 

See Huawei kuldliikme VIP-teenuse garantii kehtib ainult kuldliikme staatusega 

seotud seadmete suhtes ja katab ekraani vigastusi, mis on põhjustatud juhuslikust 

mahapillamisest, kukkumisest, kokkupõrkest, kokkusurumisest või kokkupuutest 

muude esemetega (sh telefoni ekraani ja puuteekraani vigastused). Garantiiomanikel 

on õigus ekraani tasuta vahetamisele Huawei volitatud teeninduskeskuses. 

 



Märkus: 

 

1. See Huawei kuldliikme VIP-teenus on saadaval ainult seadmetele, mille on ostnud 

kasutajad Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, 

Madalmaadel, Belgias, Portugalis, Šveitsis, Iirimaal, Rootsis, Soomes, Taanis, 

Norras, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias, Poolas, Ungaris, Rumeenias, Moldovas, 

Serbias, Horvaatias, Kreekas, Bulgaarias, Austrias, Leedus, Lätis, Eestis, 

Küprosel, Makedoonias, Sloveenias ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kes 

aktiveerivad oma kuldliikme staatuse ühe kuu jooksul alates ostukuupäevast (mis 

on märgitud ostudokumendil). 

2. Garantii ekraani juhuslike kahjustuste suhtes ei kata ekraani tahtlikku 

kahjustamist. 

3. Selle garantii kasutamiseks tuleb esitada kehtiv ostudokument. See garantii kehtib 

ainult kolme kuu jooksul alates ostukuupäevast (mis on märgitud 

ostudokumendil). 

Igasuguse vastuolu korral VIP teenuse ning kohalike seaduste ja regulatsioonide vahel 

kuuluvad täitmisele siiski kohalikud seadused ja regulatsioonid. 

 

3 kuuline toote väljavahetamise võimalus sama toote vastu: 

 

Huawei kuldliikmetel on õigus saada tasuta asendusseade, kui algsel seadmel tekib 

riistvara rike kolme kuu jooksul alates ostukuupäevast (mis on märgitud 

ostudokumendil). See Huawei kuldliikme VIP-teenus kehtib ainult seadmetele, mis on 

seotud kuldliikme staatusega. Seda võib kasutada ainult ühel korral ja see ei kehti 

riistvara vigastuste suhtes, mille on põhjustanud kasutaja. Asendusseadme väljastavad 

Huawei volitatud teeninduskeskused. 

 

Märkus: 

 

1. See Huawei kuldliikme VIP-teenus on saadaval ainult seadmetele, mille on ostnud 

kasutajad Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, 

Madalmaadel, Belgias, Portugalis, Šveitsis, Iirimaal, Rootsis, Soomes, Taanis, 

Norras, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias, Poolas, Ungaris, Rumeenias, Moldovas, 

Serbias, Horvaatias, Kreekas, Bulgaarias, Austrias, Leedus, Lätis, Eestis, 

Küprosel, Makedoonias, Sloveenias ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kes 

aktiveerivad oma kuldliikme staatuse ühe kuu jooksul alates ostukuupäevast (mis 

on märgitud ostudokumendil). 

2. See Huawei kuldliikme VIP-teenus ei kehti tarvikute suhtes. Asendusseadmed 

võivad olla uued või remonditud seadmed, mille Huawei on ametlikult heaks 

kiitnud. 

3. Selle garantii kasutamiseks tuleb esitada kehtiv ostudokument. See garantii kehtib 

ainult kolme kuu jooksul alates ostukuupäevast (mis on märgitud 

ostudokumendil). 

Igasuguse vastuolu korral VIP teenuse ning kohalike seaduste ja regulatsioonide vahel 

kuuluvad täitmisele siiski kohalikud seadused ja regulatsioonid. 


