Garantivilkår som er gjeldende i Norge
Huawei Device Co., Ltd. ("HUAWEI") representerer og garanterer at kundens enhet og dets
tilbehør under normal bruk i garantiperioden er fri for feil, feil eller dårlig utførelse, materiale og
design. For kunden er denne garantien underlagt følgende vilkår og betingelser:
1. I den grad det er tillatt i henhold til lokale lover, utvides denne garantien for produktet i en
periode på 24 (24) måneder for hovedenheten og ikke-uttakbart batteri, seks (6) måneder for
uttakbart batteri og lader, og seks (6) måneder for øretelefoner fra datoen for aktivering / kjøp av
produktet.
2. I løpet av garantiperioden vil HUAWEI eller dets autoriserte servicenettverk reparere eller
erstatte, etter HUAWEIs valg, produktet eller relevante deler i tilfelle produktet blir funnet å væ re
mangelfullt. Det reparerte produktet eller produktet / delen som leveres som erstatning for et
mangelfullt produkt / del skal væ re fri for mangler. Kjøperen av produktet eller vedkommende
("forbruker") skal ikke belastes (enten det er for deler, arbeidskraft eller på annen måte) for
reparasjon eller utskifting av et mangelfullt produkt i løpet av garantiperioden. Alle utskiftede deler,
kretskort eller utstyr skal tilhøre HUAWEI.
3. Garantien for et reparert eller erstattet produkt / del skal utvide den gjenvæ rende
garantiperioden for det reparerte produktet eller utskifting av dette til forbrukeren.
4. På forespørsel fra HUAWEI kan forbrukeren bli bedt om å fremvise kjøpskvittering eller annen
dokumentasjon eller informasjon angående kjøpsdato og sted.
5. Denne garantien dekker ikke skader som følge av:
1) Normale slitasje av utstyret.
2) Mangler og skader på grunn av at utstyret blir brukt på annen måte enn det som er vanlig og
normalt.
3) En uautorisert demontering, reparasjon, modifikasjon eller endring som blir utført.
4) Misbruk, uaktsomhet eller ulykke overhodet forårsaket.
5) Mangler eller skader som oppstår som følge av feil testing, drift, vedlikehold, installasjon eller
endringer eller modifikasjoner.
6) Mangler eller skader på grunn av søl av mat eller væ sker, korrosjon, rust eller bruk av feil
spenning.
7) Riper eller skader på plastoverflater og alle andre ytre utsatte deler som skyldes normal bruk.
6. Denne garantien er ugyldig ved noen av følgende hendelser:
1) Hvis serienummeret eller garantiseglingen på utstyret er blitt forandret eller fjernet.
2) Hvis noen vilkår i denne garantien har blitt endret på noen måte uten skriftlig samtykke fra
HUAWEI på forhånd.
3) Uten noen kvittering (bevis på kjøp).
7. Denne garantien gjelder bare maskinvarekomponentene til produktet som opprinnelig ble levert,
og gjelder ikke programvare eller annet utstyr.
8. HUAWEI er ikke ansvarlig for skade på eller tap av programmer, data eller flyttbare
lagringsmedier der du ikke tar sikkerhetskopi av dataene dine.
9. Bortsett fra de uttrykkelige garantiene som er angitt ovenfor, gir HUAWEI ingen andre garantier,
uttrykkelig eller underforstått, ved lov eller på annen måte, angående
produktet, egnethet til et eller annet formål. I den grad det er tillatt i henhold til lokale lover, skal
HUAWEI ikke væ re ansvarlig for tap av bruk av produktet, ulempe, tap

eller annen følgeskade, som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke
produktet eller for brudd på enhver uttrykkelig eller underforstått garanti.
Denne garantien innskrenker ikke dine forbrukerrettigheter i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

