
3 Χρόνια Εγγύηση: 

 

Τα Χρυσά μέλη της Huawei δικαιούνται επιπλέον εγγύηση ενός έτους για επισκευές 

προϊόντων και υποστήριξη μετά τη λήξη της τυπικής εγγύησης προϊόντων. Αυτή η 

εκτεταμένη εγγύηση ισχύει μόνο για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη Χρυσή 

Συνδρομή. Οι χρήστες με εκτεταμένη εγγύηση δικαιούνται τις ίδιες υπηρεσίες 

επισκευών που προσφέρονται με την τυπική εγγύηση προϊόντων. Οι επισκευές πρέπει 

να πραγματοποιηθούν σε εξουσιοδοτημένα  επισκευαστικά κέντρα (Service) της 

Huawei. 

 

Σημείωση: 

 

1. Αυτή η υπηρεσία για τα Χρυσά μέλη VIP της Huawei είναι διαθέσιμη μόνο για 

συσκευές που αγοράζουν χρήστες στις χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιρλανδία, 

Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, 

Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σερβία, Κροατία, Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Αυστρία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Κύπρος, F.Y.R.O.M., Σλοβενία, Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, που ενεργοποιούν τη Χρυσή Συνδρομή τους σε διάστημα ενός 

μηνός από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην 

απόδειξη αγοράς). Κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας πρέπει να παρασχεθεί 

έγκυρη απόδειξη αγοράς. 

2. Η εκτεταμένη εγγύηση δεν καλύπτει τις φυσιολογικές φθορές λόγω χρήσης, 

διαβρώσεις, οξειδώσεις, σκουριά, αλλοίωση και φυσικές ζημίες.  

3. Η εκτεταμένη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στις εξωτερικές επιφάνειες, όπως 

ζημιά στη βαφή της επιφάνειας, γρατσουνιές και αποχρωματισμούς. 

4. Η εκτεταμένη εγγύηση δεν καλύπτει αστοχίες που προκαλούνται από μη 

εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση, συντήρηση ή τροποποιήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων στο υλικό και το λογισμικό του 

συστήματος). 

5. Η εκτεταμένη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στη συσκευή ή λειτουργικά 

προβλήματα που προκαλούνται από τη μη τήρηση τον οδηγιών του εγχειριδίου 

χρήσης ή από τη σύνδεση της συσκευής σε εξάρτημα που δεν είναι της Huawei. 

6. Η εκτεταμένη εγγύηση δεν καλύπτει αστοχίες ή ζημιές που προκαλούνται λόγω 

ανωτέρας βίας (όπως σεισμοί, πυρκαγιές, χτύπημα από κεραυνό και ασταθείς 

παροχές ρεύματος). 

7. Η εκτεταμένη εγγύηση δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε δεδομένα, λογισμικό ή 

εφαρμογές που δεν απαιτούνται για τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου. 

8. Οι συσκευές που έχουν υποβληθεί σε επισκευές εκτός των πλαισίων της 

εγγύησης, δεν καλύπτονται από την εκτεταμένη εγγύηση. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαμάχης μεταξύ της παρούσας VIP υπηρεσίας και των 

υποχρεωτικών τοπικών νόμων και κανονισμών, οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί θα 

υπερισχύσουνε. 

 

3 Μήνες Εγγύηση Οθόνης: 

 



Τα Χρυσά μέλη της Huawei δικαιούνται κάλυψη για τυχαία ζημιά στην οθόνη, για 

διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (όπως αυτή 

αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς). Αυτή η πολιτική υπηρεσίας για τα Χρυσά μέλη 

VIP της Huawei ισχύει μόνο για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη Χρυσή 

Συνδρομή και καλύπτει ζημιά στην οθόνη που προκλήθηκε από τυχαίες πτώσεις, 

ρίψεις, συγκρούσεις, συμπίεση ή επαφή με άλλα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένης 

της ζημιάς στην προβολή της οθόνης και την οθόνη αφής). Οι δικαιούχοι της 

πολιτικής δικαιούνται μία δωρεάν αντικατάσταση οθόνης, σε κάποιο 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο (Service) της Huawei. 

 

Σημείωση: 

 

1. Αυτή η υπηρεσία για τα Χρυσά μέλη VIP της Huawei είναι διαθέσιμη μόνο για 

συσκευές που αγοράζουν χρήστες στις χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιρλανδία, 

Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, 

Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σερβία, Κροατία, Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Αυστρία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Κύπρος, F.Y.R.O.M, Σλοβενία, Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, που ενεργοποιούν τη Χρυσή Συνδρομή τους σε διάστημα ενός 

μηνός από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην 

απόδειξη αγοράς). 

2. Η πολιτική για τυχαία ζημιά στην οθόνη δεν καλύπτει τις σκόπιμες ζημιές στην 

οθόνη. 

3. Για να είναι εφικτή η χρήση αυτής της πολιτικής πρέπει να παρασχεθεί έγκυρη 

απόδειξη αγοράς. Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για διάστημα τριών μηνών από την 

ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην απόδειξη 

αγοράς). 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαμάχης μεταξύ της παρούσας VIP υπηρεσίας και των 

υποχρεωτικών τοπικών νόμων και κανονισμών, οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί θα 

υπερισχύσουνε. 

 

3 Μήνες Αντικατάσταση Προϊόντος: 

 

Τα Χρυσά μέλη της Huawei δικαιούνται μία δωρεάν συσκευή αντικατάστασης αν η 

αρχική συσκευή τους παρουσιάσει κάποιο σφάλμα στο υλικό - μέσα σε διάστημα 

τριών μηνών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται 

στην απόδειξη αγοράς). Αυτή η υπηρεσία για τα Χρυσά μέλη της Huawei ισχύει μόνο 

για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη Χρυσή Συνδρομή. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και δεν ισχύει για ζημιές στο υλικό που έχουν 

προκληθεί από το χρήστη. Οι συσκευές αντικατάστασης παρέχονται από 

εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα (Service) της Huawei. 

 

Σημείωση: 

 

1. Αυτή η υπηρεσία για τα Χρυσά μέλη VIP της Huawei είναι διαθέσιμη μόνο για 

συσκευές που αγοράζουν χρήστες στις χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, 



Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιρλανδία, 

Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, 

Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σερβία, Κροατία, Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Αυστρία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Κύπρος, F.Y.R.O.M, Σλοβενία, Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, που ενεργοποιούν τη Χρυσή Συνδρομή τουςμέσα σε διάστημα 

ενός μηνός από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται 

στην απόδειξη αγοράς). 

2. Αυτή η υπηρεσία για τα Χρυσά μέλη VIP της Huawei δεν ισχύει για εξαρτήματα 

(αξεσουάρ). Οι συσκευές αντικατάστασης μπορεί να είναι καινούργιες ή 

ανακατασκευασμένες (refurbished) συσκευές που έχουν λάβει επίσημα την 

έγκριση της Huawei. 

3. Για να είναι εφικτή η χρήση αυτής της πολιτικής πρέπει να παρασχεθεί έγκυρη 

απόδειξη αγοράς. Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για διάστημα τριών μηνών από την 

ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην απόδειξη 

αγοράς). 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαμάχης μεταξύ της παρούσας VIP υπηρεσίας και των 

υποχρεωτικών τοπικών νόμων και κανονισμών, οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί θα 

υπερισχύσουνε. 


