
3 lata gwarancji: 

 

Posiadaczom Złotego Pakietu Huawei przysługuje Gwarancja Premium obejmująca 

wsparcie i naprawę produktów przez dodatkowy rok po wygaśnięciu standardowej 

gwarancji. Gwarancja Premium dotyczy tylko urządzeń powiązanych ze Złotym 

Pakietem. W ramach Gwarancji Premium wykonywane są te same usługi, które  

obejmuje gwarancja standardowa. Naprawy muszą być wykonywane w 

autoryzowanych punktach serwisowych Huawei. 

 

Uwaga: 

 

1. Gwarancja Premium dla posiadaczy Złotego Pakietu jest oferowana tylko w 

przypadku urządzeń zakupionych w następujących krajach: Wielka Brytania, 

Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia, Szwajcaria, 

Irlandia, Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Republika Czeska, Słowacja, 

Polska, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Serbia, Chorwacja, Grecja, Bułgaria, 

Austria, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Macedonia, Słowenia oraz Bośnia i 

Hercegowina. Warunkiem jest aktywacja Złotego Pakietu  w ciągu jednego 

miesiąca do daty zakupu (wg daty na dowodzie zakupu). Przy korzystaniu z tej 

usługi wymagane jest przedstawienie ważnego dowodu zakupu. 

2. Gwarancja Premium nie obejmuje skutków normalnego zużycia sprzętu, korozji, 

utlenienia, rdzy, zaniedbania i uszkodzeń z przyczyn zewnętrznych.  

3. Gwarancja Premium nie obejmuje uszkodzeń zewnętrznych, w tym uszkodzenia 

powłoki lakierniczej, zadrapań i przebarwień. 

4. Gwarancja Premium nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku demontażu, 

serwisowania lub modyfikacji (zarówno sprzętu jaki i oprogramowania) przez 

nieautoryzowane podmioty. 

5. Gwarancja Premium nie obejmuje uszkodzenia sprzętu i zakłóceń w działaniu, do 

których doszło w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub podłączenia 

akcesoriów innych producentów niż Huawei. 

6. Gwarancja Premium nie obejmuje awarii ani uszkodzeń wywołanych czynnikami 

naturalnymi (jak trzęsienia ziemi, pożary, wyładowania atmosferyczne i 

niestabilne zasilanie). 

7. Gwarancja Premium nie obejmuje utraty ani uszkodzenia danych, 

oprogramowania i aplikacji, które nie są wymagane do korzystania z 

podstawowych funkcji telefonu. 

8. Urządzenia, które były naprawiane poza obsługą gwarancyjną, nie są objęte 

Gwarancją Premium. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy warunkami Gwarancji Premium 

oraz lokalnymi regulacjami prawnymi, regulacje prawne będą rozstrzygające. 

 

3-miesięczna ochrona wyświetlacza: 

 

Posiadacze Złotego Pakietu korzystają z ochrony  na wypadek przypadkowego 

uszkodzenia ekranu przez trzy miesiące od daty zakupu (według  daty na dowodzie 

zakupu). Ochrona wyświetlacza w ramach Gwarancji Premium dla posiadaczy 



Złotego Pakietu  dotyczy tylko urządzeń powiązanych ze Złotym Pakietem i 

obejmuje uszkodzenia ekranu (wyświetlacza i powłoki dotykowej) spowodowane 

przypadkowym upadkiem/upuszczeniem, uderzeniem, naciskiem lub kontaktem z 

innymi przedmiotami. Posiadacz ubezpieczenia jest uprawniony do jednokrotnej, 

bezpłatnej wymiany ekranu w autoryzowanym serwisie Huawei. 

 

Uwaga: 

 

1. Gwarancja Premium dla posiadaczy Złotego Pakietu  jest oferowana tylko w 

przypadku urządzeń zakupionych w następujących krajach: Wielka Brytania, 

Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia, Szwajcaria, 

Irlandia, Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Republika Czeska, Słowacja, 

Polska, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Serbia, Chorwacja, Grecja, Bułgaria, 

Austria, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Macedonia, Słowenia oraz Bośnia i 

Hercegowina. Warunkiem jest aktywacja Złotego Pakietu w ciągu jednego 

miesiąca do daty zakupu (według daty na dowodzie zakupu). 

2. Ubezpieczenie ekranu nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku celowego 

działania. 

3. Warunkiem skorzystania z Gwarancji Premim na wyświetlacz, jest przedstawienie 

ważnego dowodu zakupu.  Gwarancja Premium na wyświetlacz jest ważna przez 

trzy miesiące od daty zakupu (według daty na dowodzie zakupu). 

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy warunkami Gwarancji Premium 

oraz lokalnymi regulacjami prawnymi, regulacje prawne będą rozstrzygające. 

 

3 miesiące na wymianę telefonu: 

 

Posiadacze Złotego Pakietu mają prawo do bezpłatnej wymiany urządzenia, jeśli w 

oryginalnym urządzeniu dojdzie do awarii komponentów sprzętowych w ciągu trzech 

miesięcy od daty zakupu (według daty na dowodzie zakupu).  Wymiana  dotyczy 

tylko urządzeń powiązanych ze Złotym Pakietem. Można z niej skorzystać tylko 

jednokrotnie, przy czym nie obejmuje ona uszkodzeń spowodowanych  przez 

Użytkownika. Urządzenia na wymianę będą zapewnione przez Autoryzowane 

Serwisy Huawei. 

 

Uwaga: 

 

1. Gwarancja Premium dla posiadaczy Złotego Pakietu  jest oferowana tylko w 

przypadku urządzeń zakupionych w następujących krajach: Wielka Brytania, 

Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia, Szwajcaria, 

Irlandia, Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Republika Czeska, Słowacja, 

Polska, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Serbia, Chorwacja, Grecja, Bułgaria, 

Austria, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Macedonia, Słowenia oraz Bośnia i 

Hercegowina. Warunkiem skorzystania z wymiany jest aktywacja Złotego Pakietu 

w ciągu jednego miesiąca do daty zakupu (według daty na dowodzie zakupu). 

2. Gwarancja Premium nie obejmuje akcesoriów. Zamiennik może być urządzeniem 

nowym albo odnawianym fabrycznie, oficjalnie zatwierdzonym przez Huawei. 



3. Przy korzystaniu z  wymiany w ramach Gwarancji Premium, wymagane jest 

przedstawienie ważnego dowodu zakupu. Gwarancja Premium na wymianę jest 

ważna przez trzy miesiące od daty zakupu (według daty na dowodzie zakupu). 

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy warunkami Gwarancji Premium 

oraz lokalnymi regulacjami prawnymi, regulacje prawne będą rozstrzygające. 


