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Takuuehdot  
Huawei VIP Service 

 

 

Kolmen vuoden takuu  

 

Huawein VIP Service -asiakkaat ovat oikeutettuja tuotekirjausten ja -tuen yhden vuoden lisätakuuseen tuotteen 

vakiotakuun päätyttyä. Tämä laajennettu takuu koskee vain laitteita, jotka on linkitetty VIP Service -jäsenyyteen. 

Käyttäjät, joilla on laajennettu takuu, ovat oikeutettuja samoihin korjauspalveluihin, jotka tuotteen vakiotakuu tarjoaa. 

Korjaukset on suoritettava valtuutetuissa Huawei-huoltokeskuksissa.  

 

1. Tämä Huawein VIP Service -palvelu on saatavilla vain laitteille, jotka on ostettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 

Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Alankomaissa, Belgiassa, Portugalissa, Sveitsissä, Irlannissa, Ruotsissa, 

Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Moldovassa, Serbiassa, 

Kroatiassa, Kreikassa, Bulgariassa, Itävallassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, Kyproksella, Makedoniassa, Sloveniassa sekä 

Bosnia ja Hertsegovinassa, ja kun käyttäjä on aktivoinut jäsenyytensä yhden kuukauden kuluessa (ostotodistuksessa 

näkyvästä) ostopäivämäärästä. Tätä palvelua käytettäessä on esitettävä kelvollinen ostotodistus.  

 

2. Laajennettu takuu ei kata normaalia kulumista, korroosiota, hapettumista, ruostumista, huonontumista ja luonnollisia 

vaurioita.  

 

3. Laajennettu takuu ei koske ulkopuolen vaurioita, kuten maalipinnan vaurioita, naarmuja ja haalistumista.  

 

4. Laajennettu takuu ei kata vikoja, joiden syynä on luvaton purkaminen, huolto tai muutokset (mukaan lukien 

muutokset laitteistoon ja järjestelmäohjelmistoon).  

 

5. Laajennettu takuu ei kata laitevahinkoja tai toimintaongelmia, joiden syynä on käyttöoppaan noudattamatta 

jättäminen tai laitteen yhdistäminen muuhun kuin Huawein lisävarusteeseen. 

 

6. Laajennettu takuu ei kata vikoja tai vahinkoja, joiden syynä on ylivoimainen este (kuten maanjäristys, tulipalo, 

salamanisku ja epävakaa virtalähde).  

 

7. Laajennettu takuu ei kata sellaisten tietojen, ohjelmistojen tai sovellusten menetystä tai vahingoittumista, joita ei 

tarvita puhelimen perusominaisuuksia varten.  

 

8. Laajennettu takuu ei kata laitteita, jotka on korjattu takuun ulkopuolella. Mikäli tämä VIP-palvelu ja noudatettavat 

paikalliset lait ja säädökset ovat missään tapauksessa ristiriidassa, tulee tapauksessa noudattaa paikallisia lakeja ja 

säädöksiä.  

 

 

 

Kolmen kuukauden näyttötakuu  

 

Huawein VIP Service -jäsenet ovat oikeutettuja näytön tapaturmavauriosuojaan kolmen kuukauden ajan 

(ostotodistuksessa näkyvästä) ostopäivämäärästä. Tämä Huawein VIP Service -palvelukäytäntö koskee vain tähän 

jäsenyyteen linkitettyjä laitteita ja koskee näytön vaurioitumista, jonka syynä on tapaturmainen putoaminen, kaatuminen, 

törmäys, puristuminen tai osuminen muihin esineisiin (mukaan lukien puhelimen näytön ja kosketusnäytön vaurio). 
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Vakuutetut ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen näytön vaihtoon valtuutetussa Huawei-huoltokeskuksessa.  

 

1. Tämä Huawein VIP Service -palvelu on saatavilla vain laitteille, jotka on ostettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 

Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Alankomaissa, Belgiassa, Portugalissa, Sveitsissä, Irlannissa, Ruotsissa, 

Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Moldovassa, Serbiassa, 

Kroatiassa, Kreikassa, Bulgariassa, Itävallassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, Kyproksella, Makedoniassa, Sloveniassa sekä 

Bosnia ja Hertsegovinassa, ja kun käyttäjä on aktivoinut kultajäsenyytensä yhden kuukauden kuluessa (ostotodistuksessa 

näkyvästä) ostopäivämäärästä.  

 

2. Näytön tapaturmavauriovakuutus ei koske näytön tahallista vaurioittamista.  

 

3. Kelvollinen ostotodistus on esitettävä tämän vakuutuksen käyttämistä varten. Tämä vakuutus on voimassa vain kolmen 

kuukauden ajan (ostotodistuksessa näkyvästä) ostopäivämäärästä. Mikäli tämä VIP Service -palvelu ja noudatettavat 

paikalliset lait ja säädökset ovat missään tapauksessa ristiriidassa, tulee tapauksessa noudattaa paikallisia lakeja ja 

säädöksiä.  

 

Kolmen kuukauden vaihtotakuu 

 

Huawein VIP Service -jäsenet ovat oikeutettuja ilmaiseen vaihtolaitteeseen, jos alkuperäiseen laitteeseen ilmestyy 

laitteistovika kolmen kuukauden kuluessa (ostotodistuksessa näkyvästä) ostopäivämäärästä. Tämä Huawein VIP Service -

palvelu koskee vain tähän jäsenyyteen linkitettyjä laitteita. Sitä voi käyttää vain kerran, eikä se koske käyttäjän 

aiheuttamaa laitteistovaurioita. Valtuutetut Huawei-huoltokeskukset huolehtivat laitevaihdoista.  

 1. Tämä Huawein jäsenen VIP Service -palvelu on saatavilla vain laitteille, jotka on ostettu Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Alankomaissa, Belgiassa, Portugalissa, Sveitsissä, Irlannissa, 

Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Moldovassa, 

Serbiassa, Kroatiassa, Kreikassa, Bulgariassa, Itävallassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, Kyproksella, Makedoniassa, 

Sloveniassa sekä Bosnia ja Hertsegovinassa, ja kun käyttäjä on aktivoinut kultajäsenyytensä yhden kuukauden kuluessa 

(ostotodistuksessa näkyvästä) ostopäivämäärästä.  

2. Tämä Huawein jäsenen VIP Service -palvelu ei koske lisävarusteita. Vaihtolaitteet voivat olla uusia tai kunnostettuja 

laitteita, jotka Huawei on virallisesti hyväksynyt.  

3. Kelvollinen ostotodistus on esitettävä tämän vakuutuksen käyttämistä varten. Tämä vakuutus on voimassa vain kolmen 

kuukauden ajan (ostotodistuksessa näkyvästä) ostopäivämäärästä. Mikäli tämä VIP Service -palvelu ja noudatettavat 

paikalliset lait ja säädökset ovat missään tapauksessa ristiriidassa, tulee tapauksessa noudattaa paikallisia lakeja ja 

säädöksiä. 


