
Kokybės garantija taikoma Lietuvoje 

UAB "Huawei Technologies (Vilnius)" (HUAWEI) (Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva) įprastomis sąlygomis 

garantiniu laikotarpiu naudojamam prietaisui ir jo priedams suteikia garantiją nuo gedimų, nekokybiškai 

atliktų darbų, medžiagų ir konstrukcijos. Klientui taikomos šios garantijos nuostatos ir sąlygos, 

neribojančios įstatymuose įtvirtintas vartotojo teises: 

1. Pagrindiniam įrenginiui suteikiama dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija, akumuliatoriui ir įkrovikliui 

– šešerių (6) mėnesių garantija, o ausinėms – trejų (3) mėnesių garantija, skaičiuojant nuo gaminio 

suaktyvinimo arba įsigijimo dienos. 

2. Jei garantiniu laikotarpiu būtų nustatyta, kad gaminys ar susijusi dalis turi trūkumų, juos HUAWEI arba 

įmonės įgaliotas techninės priežiūros centras pakeis arba suremontuos (HUAWEI nuožiūra). 

Suremontuotas gaminys arba trūkumų turintį gaminį / detalę pakeitęs gaminys / detalė turi būti be 

trūkumų. Garantiniu laikotarpiu už trūkumų turinčio gaminio remontą arba pakeitimą (už dalis, darbą ar 

kt.) gaminio pirkėjui arba jo atstovui mokėti nereikia. Visos pakeistos dalys, plokštės ar įranga tampa 

HUAWEI nuosavybe. 

4. HUAWEI paprašius, Klientui gali tekti pateikti pirkimo kvitą ar kitą dokumentą ir informaciją, susijusią 

su pirkimo data ir vieta. 

5. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl: 

1) įprasto įrangos nusidėvėjimo; 

2) įrenginio naudojimo netinkamu būdu; 

3) neleistino išmontavimo, remonto, pakeitimo ar modifikacijų; 

4) netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, neatsargumo arba dėl to kilusio nelaimingo atsitikimo; 

5) netinkamai atlikto tikrinimo, naudojimo, techninės priežiūros, sumontavimo ar bet kokių pakeitimų ir 

modifikacijų; 

6) užkritusio maisto, išsiliejusių skysčių, korozijos, rūdžių ar netinkamos įtampos; 

7) normalaus naudojimo metu atsiradusių plastikinių paviršių ir kitų išorinių dalių įbrėžimų ar pažeidimų. 

6. Garantijos galiojimas nutraukiamas šiais atvejais: 

1) jei pažeistas arba nutrintas ant įrangos esantis serijos numeris arba garantijos plomba; 

2) jei kokiu nors būdu, neturint raštiško Huawei sutikimo, buvo pakeistos kurios nors šios garantijos 

sąlygos; 

3) jei nėra pirkimo įrodymo. 

7. Ši garantija taikoma gaminio aparatinės įrangos komponentams, o ne programinei ar kitokiai įrangai. 

8. HUAWEI neatsako už bet kokios programinės įrangos, duomenų (įskaitant esančius išimamose 

laikmenose) praradimą ar sugadinimą, jei nepasidarėte jų atsarginių kopijų ir gaminį pateikėte remontui. 



9. Be aukščiau nurodytos garantijos, HUAWEI nesuteikia jokių kitų įstatymų ar kitaip numatytų garantijų 

(tiesioginių ar netiesioginių) gaminiui, tinkamumui konkrečiam tikslui ar kt. Tiek, kiek leidžia taikomi 

įstatymai, HUAWEI neatsako už negalėjimą naudotis gaminiu, nepatogumus, nuostolius ar kitokią žalą, 

atsiradusią dėl negalėjimo naudotis gaminiu ar už tiesioginius arba netiesioginius garantijų pažeidimus. 

 


