
3 metų garantija 

 

„Huawei“ auksiniams Nariams suteikiama papildoma vienerių metų garantija gaminio 

remontui ir techninei pagalbai. Ji įsigalioja po to, kai pasibaigia standartinė gaminio 

garantija. Ši išplėstinė garantija taikoma tik įrenginiams, susietiems su auksine 

naryste. Išplėstinę garantiją turintys nariai turi teisę į tas pačias remonto paslaugas, 

kokios yra siūlomos pagal standartinę gaminio garantiją. Remontas turi būti 

atliekamas įgaliotuosiuose „Huawei“ priežiūros centruose. 

 

Pastaba: 

 

1. Ši „Huawei“ auksinio Nario VIP paslauga teikiama tik su įrenginiais, kuriuos 

naudotojai įsigijo Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, 

Ispanijoje, Olandijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, Airijoje, Švedijoje, 

Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Lenkijoje, 

Vengrijoje, Rumunijoje, Moldovoje, Serbijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, 

Austrijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kipre, Makedonijoje, Slovėnijoje bei 

Bosnijoje ir Hercegovinoje. Naudotojai turi aktyvinti savo auksinę narystę per 

vieną mėnesį nuo įsigijimo datos (kaip parodyta pirkimo dokumente (kvite)). 

Naudojantis šia paslauga, turi būti pateiktas galiojantis pirkimo dokumentas 

(kvitas). 

2. Išplėstinė garantija netaikoma įprastam susidėvėjimui, korozijai, oksidacijai, 

rūdims, gedimui ir atmosferos poveikio pažeidimams.  

3. Išplėstinė garantija netaikoma išorės pažeidimams, pvz., paviršiaus dažų 

pažeidimams, įbrėžimams ir išblukimui. 

4. Išplėstinė garantija netaikoma triktims, kurias sukelia neleistinas ardymas, 

techninė priežiūra ar modifikacijos (įskaitant aparatinės įrangos ir sistemos 

programinės įrangos modifikacijas). 

5. Išplėstinė garantija netaikoma įrenginio pažeidimams ar veikimo problemoms dėl 

vadovo instrukcijų nesilaikymo arba prijungus įrenginį prie ne „Huawei“ gamybos 

priedo. 

6. Išplėstinė garantija netaikoma triktims arba pažeidimams, kuriuos sukėlė 

nenugalima jėga („force majeure“), pvz., žemės drebėjimai, gaisrai, žaibas ar 

elektros tinklo įtampos svyravimai. 

7. Išplėstinė garantija netaikoma duomenų, programinės įrangos ar programų, kurių 

nereikia telefono bazinėms funkcijoms vykdyti, nuostoliams arba pažeidimams. 

8. Išplėstinė garantija netaikoma įrenginiams, kurie buvo remontuojami ne pagal 

garantiją. 

Esant prieštaravimams tarp VIP paslaugos taisyklių ir teisės aktų,  taikomos teisės 

aktų nuostatos. 

 

3 mėnesių ekrano keitimo garantija 

 

„Huawei“ auksiniai Nariai gali kreiptis dėl atsitiktinio ekrano apgadinimo 

kompensacijų tris mėnesius nuo pirkimo datos (kaip nurodyta pirkimo dokumente 

(kvite)). Šis „Huawei“ auksinio Nario VIP paslaugos draudimo polisas taikomas tik 



įrenginiams, susietiems su auksine naryste. Jis galioja ekrano pažeidimams, 

atsiradusiems įrenginį atsitiktinai numetus, nukritus, susidūrus, suspaudus ar susilietus 

su kitais objektais (įskaitant telefono paprastojo ar jutiklinio ekrano apgadinimą). 

Poliso turėtojams suteikiama teisė į vieną nemokamą ekrano pakeitimą įgaliotajame 

„Huawei“ priežiūros centre. 

 

Pastaba: 

 

1. Ši „Huawei“ auksinio Nario VIP paslauga teikiama tik su įrenginiais, kuriuos 

naudotojai įsigijo Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, 

Ispanijoje, Olandijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, Airijoje, Švedijoje, 

Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Lenkijoje, 

Vengrijoje, Rumunijoje, Moldovoje, Serbijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, 

Austrijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kipre, Makedonijoje, Slovėnijoje bei 

Bosnijoje ir Hercegovinoje. Naudotojai turi aktyvinti savo auksinę narystę per 

vieną mėnesį nuo įsigijimo datos (kaip parodyta pirkimo dokumente (kvite)). 

2. Atsitiktinio ekrano pažeidimo polisas netaikomas tyčiniams ekrano pažeidimams. 

3. Norint pasinaudoti šiuo polisu, turi būti pateiktas galiojantis pirkimo dokumentas 

(kvitas). Šis polisas galioja tik tris mėnesius nuo pirkimo datos (kaip nurodyta 

pirkimo dokumente (kvite)). 

Esant prieštaravimams tarp VIP paslaugos taisyklių ir teisės aktų,  taikomos teisės 

aktų nuostatos. 

 

3 mėnesių telefono keitimo paslauga: 

 

„Huawei“ auksinė narystė suteikia teisę nemokamai pasikeisti įrenginį, jei per tris 

mėnesius nuo pirkimo datos (kaip nurodyta pirkimo dokumente (kvite)) įvyko 

pirminio įrenginio aparatinės įrangos triktis. Ši „Huawei“ auksinio Nario VIP 

paslauga taikoma tik įrenginiams, susietiems su auksine naryste. Ja galima 

pasinaudoti tik vieną kartą, ji netaikoma naudotojo sukeltiems aparatinės įrangos 

pažeidimams. Įrenginiai keičiami įgaliotuosiuose „Huawei“ priežiūros centruose. 

 

Pastaba: 

 

1. Ši „Huawei“ auksinio Nario VIP paslauga teikiama tik su įrenginiais, kuriuos 

naudotojai įsigijo Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, 

Ispanijoje, Olandijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, Airijoje, Švedijoje, 

Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Lenkijoje, 

Vengrijoje, Rumunijoje, Moldovoje, Serbijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, 

Austrijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kipre, Makedonijoje, Slovėnijoje bei 

Bosnijoje ir Hercegovinoje. Naudotojai turi aktyvinti savo auksinę narystę per 

vieną mėnesį nuo įsigijimo datos (kaip parodyta pirkimo dokumente (kvite)). 

2. Ši „Huawei“ auksinės narystės VIP paslauga netaikoma priedams. Pakaitiniais 

įrenginiais gali būti nauji arba atnaujinti įrenginiai, kuriuos oficialiai aprobavo 

„Huawei“. 

3. Norint pasinaudoti šiuo polisu, turi būti pateiktas galiojantis pirkimo dokumentas 



(kvitas). Šis polisas galioja tik tris mėnesius nuo pirkimo datos (kaip nurodyta 

pirkimo dokumente (kvite)). 

Esant prieštaravimams tarp VIP paslaugos taisyklių ir teisės aktų,  taikomos teisės 

aktų nuostatos. 


