Eestis kohaldatav kvaliteedi garantii teatis
Huawei Technologies Latvia SIA („HUAWEI") (Sporta tänav 11, Riia, Läti) tagab ja garanteerib, et kliendi
seade ja selle tarvikud on garantiiperioodi vältel tavapärase kasutamise korral vabad materjali-,
projekteerimis- ja tootmisvigadest. Kliendile pakutavale garantiile kehtivad alljärgnevad tingimused,
välistamata või piiramata mis tahes tarbija seadusest tulenevast garantiist tulenevaid õigusi:
1. See garantii kehtib toote aktiveerimise/ostmise kuupäevast kakskümmend neli (24) kuud põhiseadmele,
kuus (6) kuud akule ja laadijale ning kolm (3) kuud kõrvaklappidele.
2. Garantiiperioodi vältel asendab HUAWEI või selle volitatud teeninduspartner HUAWEI valikul Toote või
selle vastavad komponendid tasuta, kui Toode osutub defektseks. Kõik väljavahetatud komponendid,
trükkplaadid või seadmed jäävad HUAWEI omandusse.
3. Remonditud või asendatud Tootele/komponendile kehtib allesjäänud garantiiaeg.
4. Garantiitoimingute teostamisel võib HUAWEI nõuda, et Tarbija esitaks ostutšeki või muu dokumendi
või teabe, mis võimaldab kontrollida ostu teostamise kuupäeva ja kohta.
5. See garantii ei hõlma alljärgnevaid kahjusid:
1) seadmete normaalne kulumine;
2) kahjustused ja defektid, mis tulenevad seadme otstarbevastasest kasutamisest;
3) volitamatust lahtivõtmisest, remondist, muutmisest või modifitseerimisest tulenevad kahjud;
4) hooletu kasutamise, väärkasutuse või õnnetusega seotud kahjud;
5) sobimatust testimisest, kasutamisest, hooldamisest, installimisest või mis tahes muudatustest ja
modifitseerimisest tulenevad kahjustused ja defektid;
6) toidu või vedelikega kokkupuutest, korrosioonist, roostest või valest elektripingest tulenevad
kahjustused ja defektid;
7) kliendipoolsest normaalsest kasutamisest tulenevad kriimud ja kahjustused seadme plastik- ja muudel
välispindadel.
6. See garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
1) kui seadme seerianumber või garantiikleebis on kahjustatud või eemaldatud;
2) kui selle garantii alla kuuluvaid seadmeid on muudetud või modifitseeritud Huawei eelneva kirjaliku
loata;
3) kui puuduvad ostudokumendid.
7. See garantii kehtib ainult originaalseisundis Toote riistvaralistele komponentidele, ega hõlma tarkvara
ega muid seadmeid.
8. HUAWEI ei vastuta programmide, andmete või teisaldatavate andmekandjate meedia kahjustuste või
kadumise eest, kui te ei varunda oma andmeid.

9. HUAWEI ei paku sellele Tootele lisaks ülalkirjeldatule ühtegi teist otsest ega kaudset kindlaks otstarbeks
sobivuse või muud garantiid. Kohalike seadustega lubatud ulatuses ei vastuta HUAWEI kliendi võimetuse
eest toodet kasutada, ebamugavuste, rahalise kao või mis tahes muude kahjude eest, mis tulenevad toote
kasutamisest või võimetusest seda kasutada ning otseste või kaudsete garantiitingimuste rikkumisest.

