
Kvalitātes Garantijas Paziņojums 

Huawei Technologies Latvia SIA ("HUAWEI") (Sporta iela 11, Rīga, Latvija) apliecina un garantē, ka klienta 

ierīce un tās piederumi normālos lietošanas apstākļos ir bez kļūdām, nepareizas vai nekvalitatīvas 

apdares, materiāliem vai dizaina. Klientam šī garantija attiecas uz sekojošiem noteikumiem un 

nosacījumiem, neizslēdzot un neierobežojot patērētāja tiesīas pieteikt likumā noteikto garantiju. 

1.  Šī garantija par produktu attiecas uz laika posmu divdesmit četru (24) mēnešu garumā galvenajai 

ierīcei, sešu (6) mēnešu garumā baterijai un lādētājam, un trīs (3) mēnešu garumā austiņām no produkta 

aktivizācijas / iegādes dienas. 

2.  Garantijas perioda laikā HUAWEI vai Huawei pilnvarotais servisa nodrošinātājs jebkuru produktu vai 

produkta daļu iespēju robežās salabos vai nomainīs gadījumā, ja prece ir bojāta. Labotajam produktam 

vai tā daļai, kas tiks piedāvāts kā aizvietotājs jabūt bez defektiem. Ierīces pircējam vai tā pilnvarotajai 

personai netiks pielāgota papildmaksa (par ierīces daļām, darbu vai citādi) remontam vai nedarbojošās 

ierīces nomaiņai garantijas perioda laikā. Visas nomainītās detaļas, plates vai iekārtas kļūs par HUAWEI 

īpašumu. 

3.  Garantija remontētajam vai nomainītajam produktam/tā daļai attiecas arī uz atlikušo klienta labotās 

vai nomainītās ierīces garantijas laiku. 

4.  Pēc HUAWEI pieprasījuma patērētājam jāspēj uzrādīt pirkuma čeks vai kāds cits pirkuma laiku un 

vietu apstiprinošs dokuments vai informācija. 

5. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies: 

1) Parastas iekārtas nolietojuma, vai lietošanas rezultātā rastām plaisām. 

2) Izmantojot iekārtu tai neparedzētiem nolūkiem; 

3) Neautorizētas ierīces demontāžas, remonta, pielāgošanas vai izmaiņu rezultātā. 

4) Nepareizas, ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā, nolaidības vai negadījumiem, neatkarīgi no 

iemesliem.  

5) Nepareizas ierīces testēšanas, ekspluatācijas, apkopes uzstādīšanas vai jebkādu izmaiņu un 

modifikāciju veikšanas rezultātā. 

6) Ierīci aplejot ar šķidrumiem, korozijas, rūsas bojājumiem, vai izmantojot ierīcei neparedzētu 

spriegumu; 

7) Parastas klienta lietošanas rezultātā radušiem skrāpējumiem vai bojājumiem plastmasas virsmām un 

visām citām ārēji atklātām daļām. 

6. Šī garantija būs spēkā neesoša jebkurā no sekojošajiem gadījumiem: 1) Ja ierīces sērijas numurs vai 

garantijas zīmogs būs sabojāts vai noņemts. 

2) Ja kāds no šīs garantijas nosacījumiem ir izmainīts vai pārveidots bez iepriekšējas rakstiskas Huawei 

piekrišanas. 

3) Bez jebkāda PA (pirkuma apliecinājuma). 



8. HUAWEI nav atbildīgs par jebkādu programmu, datu vai noņemamu datu nesēju bojājumiem vai 

pazaudēšanu gadījumos, ja neesat veicis  datu dublēšanu. 

9. Izņemot augstāk izklāstīto garantiju gadījumus, HUAWEI nepiešķir nekādas citas garantijas, tiešas vai 

netiešas, likumā norādītas vai nenorādītas, attiecībā uz produktu, tā piemērotību jebkādiem mērķiem vai 

citādi. Tiktāl, cik to pieļauj vietējie likumi, HUAWEI nav atbildīgs par ierīces lietošanas rezultātā rastiem 

zaudējumiem, neērtībām, zaudējumiem vai jebkuru citu izrietošu kaitējumu, kas izriet no ierīces 

izmantošanas vai nespējas to izmantot, vai pārkāptjot jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. 


