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REGULAMENT  

PRECOMANDĂ HUAWEI MATE 30 PRO 

I. ORGANIZATOR 

Campania “Precomanda Huawei Mate 30 Pro” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată 
în numele și de către Huawei Technologies S.R.L., societate cu sediul în Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 
14, 15,16, 23, 24, 25, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București sub numărul J40/4345/2007, cod unic de înregistrare fiscală RO 20567140, (denumit în 
continuare “Organizator”). 

Prin simpla participare la Campania promoțională, Participanții declară că sunt de acord cu termenii și 
conditiile prezentate mai jos. Termenii și Condițiile de organizare și desfăsurare al acestei Campanii 
Promoționale sunt denumite în continuare “Regulamentul Oficial/Regulamentul”. 

Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul Oficial este întocmit și este disponibil în mod 
gratuit oricărei persoane interesate, aici https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda pe 
întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei promoționale. Campania va începe și va fi promovată pe 
paginile oficiale de Facebook și Instagram, precum și pe site-ul oficial https://consumer.huawei.com/ro/ 
al Organizatorului. 

II. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI  

II.1 Campania promoțională “Precomanda Huawei Mate 30 Pro” constă în posibilitatea achiziționării 
pachetului promotional care include: telefonul Huawei Mate 30 Pro, impreună cu căștile Huawei FreeBuds 
3, oferite cadou, disponibile doar în regim de precomandă în condițiile descrise pe pagina dedicată 
campaniei în cadrul site-ului oficial al Organizatorului și anume https://consumer.huawei.com/ro/mate-
30-pro-precomanda în perioada 15 ianuarie – 29 ianuarie 2020, pana la ora 23:59.  

Înainte și după încetarea duratei Campaniei promoționale, îndeplinirea condițiilor menționate în 
prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la campania promoțională 
“Precomandă Huawei Mate 30 Pro!”. 

Campania este organizată și se desfășoară doar pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament.  

II.2 Huawei Technologies S.R.L. în calitate de Organizator, declară că își rezervă dreptul de a modifica sau 
schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificări să intre în vigoare după o zi de la anunțarea 
participanților în legătură cu această modificare, aici https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-
precomanda. După data încheierii Campaniei, Organizatorul declară că nu mai are nicio responsabilitate 
și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la 
concluzia actualizării sau continuării Campaniei. 

III. DREPT DE PARTICIPARE 

Campania este organizată și se desfăsoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament și este accesibilă oricarei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la 
data începerii Campaniei, cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului 
Regulament (denumite în continuare „Participant”/„Participanți”). Persoanele sub 18 ani nu au dreptul 
să participe la Campanie.  
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Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a 
prezentului Regulament. 

Participarea la Promoție este voluntară și este posibilă doar prin accesarea site-ului web 
https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda. 

 

IV. PACHETUL PROMOȚIONAL 

• În cadrul campaniei “Precomandă Huawei Mate 30 Pro” se poate achiziționa pachetul 
promoțional, constând în: 1 x Huawei FreeBuds3 în valoare estimată de 799 lei oferite cadou, la 
achiziționarea telefonului Huawei Mate 30 Pro, în condițiile de precomandă disponibile pe 
https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda, precum și o reducere VIP în valoare 
de 1000 de lei pentru primii 100 de cumpărători, în baza email-ului de confirmare. 

• Această promoție are un stoc limitat de telefoane și căști iar la terminarea stocului Organizatorul 
fie va opri Campania fie va suplimenta stocul, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament 
privind modificarea acestuia. 
 
 

V. COLECTAREA DATELOR PERSONALE 

Prezentul Regulament și politică de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor personale stă la 
dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit aici 
https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda apăsând pe DECLARAȚIA DE 
CONFIDENȚIALITATE sau TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE, în josul paginii.  

VI. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI: 

VI.1 Pentru a participa la această campanie și pentru a putea achiziționa produsul Huawei Mate 30 Pro în 
regim de precomandă, persoanele interesate trebuie: 

a) Să acceseze pagina web https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda, acțiune 
necesară în vederea accesării promoției. 

b) Să completeze datele necesare precum: Nume, Prenume, adresă de email și număr de telefon, 
necesare efectuării precomenzii. 

c) Să aleagă punctul de livrare din opțiunile oferite, în vederea ridicării produselor. 
d) Să adauge produsul în coș. 
e) Să completeze un chestionar care colectează preferințele de utilizare ale unui smartphone.  În 

cazul în care participantul dorește să furnizeze preferințele colectate prin intermediul întrebărilor, 
acesta va trimite raspunsurile către Huawei, consimțind că aceste informații vor fi colectate și 
prelucrate. În caz contrar acesta va fi redirecționat către următorul pas. 

f) Pentru a finaliza precomanda pentru produsul Huawei Mate 30 Pro, participantul trebuie să 
confirme că a cititRegulamentul precum și Declarația de Consimțământ și să bifeze dacă este de 
acord cu acestea. În caz ca acesta nu este de acord, nu poate participa la prezenta Campanie. 

g) Pentru a valida comanda, Participantul trebuie sa apese butonul de confirmare al comenzii. 

VI.2 Organizatorul va confirma pe email-ul furnizat în formularul de precomandă disponibilitatea 
produselor. Adresa de email de la care va primi email-ul de confirmare este 
pmail_huaweipromoRO@huawei.com 

https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda
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VI.3 Participantul trebuie să prezinte email-ul de confirmare în baza căruia va putea ridica produsul din 
magazinul indicat în formularul de precomandă. Email-ul de confirmare primit de la Organizator nu 
garanteaza  cumpărarea produselor. 

VI. 4 Cumpărarea produselor are loc în magazinul indicat în formularul de precomandă dupa achitarea 
prețului. Participantul trebuie să se prezinte în termen de 3 zile calendaristice începând cu data de 1 
februarie 2020. 

VII- TERMENI ȘI CONDIȚII VIP SERVICE 
VIP Service se aplică Participanților care au comandat produsul Huawei Mate 30 Pro în regim de 
precomandă și prezintă următoarele beneficii: 

1) În primele 6 luni de la cumpărare, clientul are dreptul la o înlocuire gratuită a ecranului 
și/sau a spatelui (capacul din spate a telefonului) aplicabil pentru smartphone-ul Mate 30 
Pro în caz de deteriorare mecanică (cu excepția deteriorarii intentionate ) la un centru de 
service autorizat Huawei România. 

2) Servicii suplimentare pe toată perioada de garanție a dispozitivului (de la data 
achiziționării telefonului ) Huawei Mate 30 Pro în magazinul online oficial Huawei.ro/ sau 
a magazinelor Huawei Experience Store, constând în: 

a. Livrare gratuită „Door-to-Door” pentru reparații în garanție la magazinele 
service Huawei autorizate (inclusiv ecranul și / sau înlocuirea spatelui) 

b. Un număr de suport exclusiv susținerii clienților Mate 30 Pro 
c. Posibilitatea consultării cu un expert tehnic personal 

Serviciul VIP Service implică participarea la sondaje de opinie, schimb de experiențe și informații pentru 
utilizatorii Mate 30 Pro. 

 
Detalii suplimentare privind beneficiile pachetului VIP Service: 
1. Înlocuirea dispozitivului cu unul nou nu extinde protecția pentru ecranul / spatele telefonului. 

2. Dacă utilizatorul deține Service VIP și telefonul arată un defect și o deteriorare mecanică a 
ecranului/spatelui: 

a. Dacă este o defecțiune acoperită de garanție: defectul telefonic va fi reparat în garanție, iar ecranul 
va fi înlocuit gratuit ca parte a serviciilor VIP Service. 

b. În cazul în care defectul nu este acoperit de garanție: telefonul poate fi reparat cu taxă, iar ecranul  
va fi înlocuit gratuit ca parte a serviciilor VIP Service. 

3. Înlocuirea ecranului nu invalidează garanția telefonică. 

4. Ecranul unic și / sau înlocuirea spatelui NU includ: 

a. daune rezultate din acțiuni intenționate 

b. daune rezultate din utilizarea normală, cum ar fi zgârieturi  

c. dispozitive care nu au fost achiziționate în regim de precomandă între 15/01/2020 și 29/01/2020 
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d. dispozitive care nu au fost achiziționate în regim de precomandă de pe site-ul  
https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda  

e. alte dispozitive decât Huawei Mate 30 Pro 

5. O înlocuire unică a ecranului și / sau spatelui oferă una dintre următoarele reparații: 

a. Înlocuirea ecranului gratuit 

b. Înlocuire spate gratuită (copertina din spate a telefonului) 

c. Înlocuire ecran liber și spate cu reparație combinată 

Acțiuni implicite ale serviciului VIP Service: 
Participarea la sondajele de opinie implică o comunicare deschisă între client și Huawei pentru a împărtăși 
experiențe și informații despre utilizarea Mate 30 Pro. 
Clientul are dreptul de a contacta în orice moment linia de asistență, folosind linia dedicată cu prioritate. 
Huawei te poate contacta telefonic pentru a oferi asistență sau poate trimite o invitație pentru a participa 
la sondaje și chestionare. 
Promoția nu poate fi combinată cu alte promoții, coduri / vouchere de reducere sau alte campanii Huawei. 
 

VIII. RIDICAREA PRODUSULUI 

VIII.1 Pentru a intra in posesia produselui precomandat, Participantii trebuie să se prezinte în locația 
aleasă pentru livrare, după efecturărea comenzii, in termen de 3 zile calendaristice de la 1 februarie 2020 
conform detaliilor menționate anterior. Consumatorii trebuie să prezinte în magazine, mail-ul de 
confirmare al comenzii. 

VIII.2 O persoana poate beneficia de promoție o singura dată iar email-ul de confirmare nu poate fi trimis 
către alte persoane. Se va valida doar email-ul original. 

VIII.3 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. VI, pachetul promotional 
nu va fi predat. 

VIII.4 Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile inscrise in formular. 
Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane cu privire la informațiile furnizate, 
situatie in care responsabilitatea revine strict Participantului. 

VIII.5 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu imposibilitatea Participantului de a achiziționa produsul. 
Plasarea precomenzii se va face exclusiv in perioada Campaniei. 

VIII.6 Bunurile Campaniei vor fi livrate către punctele de ridicare începând cu 1 februarie 2020. 

VIII.7 In cazul in care Participantul a furnizat date false de identificare, acesta neputand fi identificat in 
baza datelor furnizate catre Organizator, aceasta persoana pierde dreptul de a revendica produsul. 

 

HUAWEI TECHNOLOGIES S.R.L. 
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