
3 års garanti: 

 

Huawei-gullmedlemmer har rett til ett ekstra års garanti for produktreparasjoner og 

kundestøtte etter utløpet av den alminnelige produktgarantien. Den utvidede garantien 

gjelder bare til enheter som er knyttet til gullmedlemskapet. Brukere med utvidet 

garanti har rett til de samme reparasjonstjenestene som tilbys under alminnelig 

garanti. Reparasjonene må utføres av autoriserte Huawei-servicesentre. 

 

Notat: 

 

1. Denne VIP-tjenesten for Huawei-gullmedlemmer er bare tilgjengelig for enheter 

som er kjøpt av brukere i Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, 

Belgia, Portugal, Sveits, Irland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tsjekkia, 

Slovakia, Polen, Ungarn, Romania, Moldova, Serbia, Kroatia, Hellas, Bulgaria, 

Østerrike, Litauen, Latvia, Estland, Kypros, Makedonia, Slovenia og 

Bosnia-Hercegovina som aktiverer gullmedlemskapet innen én måned etter 

kjøpsdato (som angitt på kjøpsbeviset). Gyldig kjøpsbevis må fremvises ved bruk 

av denne tjenesten. 

2. Den utvidede garantier dekker ikke normal slitasje, korrosjon, oksidering, rust, 

forringelse og naturlig skade.  

3. Den utvidede garantien dekker ikke utvendige skader som skader på utvendig 

maling eller lakk, riper og misfarging. 

4. Den utvidede garantien dekker ikke feil som er forårsaket av uautorisert 

demontering, vedlikehold eller endring (inkludert endringer på maskinvare og 

systemprogramvare). 

5. Den utvidede garantien dekker ikke skader på enheten eller funksjonelle 

problemer som skyldes at man ikke har fulgt instruksjonene i brukerveiledningen 

eller har koblet enheten til noen form for tilbehør som ikke er levert av Huawei. 

6. Den utvidede garantien dekker ikke feil eller skader som er forårsaket av force 

majeure (for eksempel jordskjelv, brann, lynnedslag og ustabil strømtilførsel). 

7. Den utvidede garantien dekker ikke tap eller skader på data, programvare eller 

programmer som ikke er nødvendige for telefonens grunnleggende funksjoner. 

8. Enheter som har vært reparert utenfor garantiordningen, dekkes ikke av den 

utvidede garantien. 

I tilfeller hvor det oppstår konflikt mellom denne VIP-tjenesten og lokale lover og 

forskrifter, er det de lokale lover og forskrifter som gjelder. 

 

3 måneder skjermgaranti: 

 

Huawei-gullmedlemmer har rett til dekning for uhellsmessige skjermskader i tre 

måneder etter kjøpsdato (som angitt på kjøpsbeviset). Denne VIP-tjenesten for 

Huawei-gullmedlemmer gjelder bare enheter som er knyttet til gullmedlemskapet, og 

dekker skjermskader som skyldes uhellsmessige slipp, fall, kollisjoner, kompresjon 

eller kontakt med andre gjenstander (inkludert skade på telefonskjerm og 

berøringsskjerm). Rettighetshaverne har rett til ett gratis skjermbytte på et autorisert 

Huawei-servicesenter. 



 

Notat: 

 

1. Denne VIP-tjenesten for Huawei-gullmedlemmer er bare tilgjengelig for enheter 

som er kjøpt av brukere i Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, 

Belgia, Portugal, Sveits, Irland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tsjekkia, 

Slovakia, Polen, Ungarn, Romania, Moldova, Serbia, Kroatia, Hellas, Bulgaria, 

Østerrike, Litauen, Latvia, Estland, Kypros, Makedonia, Slovenia og 

Bosnia-Hercegovina som aktiverer gullmedlemskapet innen én måned etter 

kjøpsdato (som angitt på kjøpsbeviset). 

2. Dekningen for uhellsmessig skjermskade dekker ikke bevisst utført skjermskade. 

3. Et gyldig kjøpsbevis på fremvises for å kunne benytte seg av denne rettigheten. 

Denne rettigheten er bare gyldig i tre måneder fra kjøpsdato (som angitt på 

kjøpsbeviset). 

I tilfeller hvor det oppstår konflikt mellom denne VIP-tjenesten og lokale lover og 

forskrifter, er det de lokale lover og forskrifter som gjelder. 

 

3 måneder produktbytte: 

 

Huawei-gullmedlemmer har rett til en gratis erstatningsenhet hvis den opprinnelige 

enheten utvikler en maskinvarefeil innen tre måneder fra kjøpsdato (som angitt på 

kjøpsbeviset). Denne VIP-tjenesten for Huawei-gullmedlemmer gjelder bare for 

enheter som er knyttet til gullmedlemskapet. Den kan bare benyttes én gang, og 

gjelder ikke maskinvareskade som er forårsaket av brukeren. Erstatningsenheter 

leveres av autoriserte Huawei-servicesentre. 

 

Notat: 

 

1. Denne VIP-tjenesten for Huawei-gullmedlemmer er bare tilgjengelig for enheter 

som er kjøpt av brukere i Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, 

Belgia, Portugal, Sveits, Irland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tsjekkia, 

Slovakia, Polen, Ungarn, Romania, Moldova, Serbia, Kroatia, Hellas, Bulgaria, 

Østerrike, Litauen, Latvia, Estland, Kypros, Makedonia, Slovenia og 

Bosnia-Hercegovina som aktiverer gullmedlemskapet innen én måned etter 

kjøpsdato (som angitt på kjøpsbeviset). 

2. Denne VIP-tjenesten for Huawei-gullmedlemmer gjelder ikke tilbehør. 

Erstatningsenhetene kan være nye eller renoverte enheter som er offisielt godkjent 

av Huawei. 

3. Et gyldig kjøpsbevis på fremvises for å kunne benytte seg av denne rettigheten. 

Denne rettigheten er bare gyldig i tre måneder fra kjøpsdato (som angitt på 

kjøpsbeviset). 

I tilfeller hvor det oppstår konflikt mellom denne VIP-tjenesten og lokale lover og 

forskrifter, er det de lokale lover og forskrifter som gjelder. 


