Garantipolicy för Sverige
Huawei Device Co., Ltd. ("HUAWEI") garanterar att kundens enhet och enhetens tillbehör under
normal användning under garantiperioden är fri från fel och felaktigt utförande, material och
design. Denna garanti är beroende av följande villkor:
1. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lokala lagar gäller denna garanti under en period av
tjugofyra (24) månader för värdenheten och icke-löstagbart batteri, sex (6) månader för löstagbart
batteri och laddare, och sex (6) månader för hörlurar från datum för aktivering/köp av produkten.
2. Under garantiperioden kommer HUAWEI eller dess auktoriserade servicenätverk att reparera
eller ersätta, efter HUAWEIs val, produkten eller alla relevanta delar i händelse av att produkten
visar sig vara defekt. Den reparerade produkten eller den produkte/del som tillhandahålls som
ersättning för en defekt produkt/del ska vara fri från fel. Köparen av produkten eller den som trätt
i hans/hennes ställe ("konsumenten") ska inte debiteras (vare sig det gäller delar, arbete eller på
annat sätt) för reparation eller utbyte av en defekt produkt under garantiperioden. Alla ersatta
delar eller ersatt utrustning ska tillhöra HUAWEI.
3. För en en reparerad eller ersatt produkt/del gäller garantin för den återstående ursprungliga
garantiperioden
4. På begäran från HUAWEI kan konsumenten bli skyldig att tillhandahålla inköpskvittot eller annan
dokumentation eller information om datum och plats för köp.
5. Denna garanti täcker inte skador till följd av:
1) Normalt slitage och repor på utrustningen.
2) Fel och skador på grund av att utrustningen används på annat sätt än normalt.
3) En obehörig demontering, reparation, ändring eller modifiering.
4) Felanvändning, missbruk, vårdslöshet eller olycka oavsett orsak.
5) Fel eller skador till följd av felaktig testning, drift, underhåll, installation eller någon ändring eller
modifiering.
6) Fel eller skador på grund av spill av mat eller vätskor, korrosion, rost eller användning av fel
spänning.
7) Repor eller skador på plastytor och alla andra utsatta delar som beror på normal
kundanvändning.
6. Denna garanti upphör att gälla i följande fall:
1) Om serienumret eller garantitätningen på utrustningen har förvanskats eller tagits bort.
2) Om något villkor i denna garanti har ändrats eller modifierats på något sätt utan föregående
skriftligt medgivande från HUAWEI.
3) Konsumenten inte kan upvisa köpesbevis.
4) Denna garanti gäller endast hårdvarukomponenterna i produkten som den ursprungligen
levererades och gäller inte programvara eller annan utrustning.
5) HUAWEI ansvarar inte för skador på eller förlust av program, data eller flyttbara lagringsmedier
där du inte säkerhetskopierar dina data.
6) Med undantag för de garantier som anges ovan, ger HUAWEI inga andra garantier, uttryckliga
eller underförstådda, enligt lag eller på annat sätt, angående produkten, lämpligheten för något
syfte eller på annat sätt. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lokala lagar, är HUAWEI inte
ansvariga för förlust av användning av produkten, besvär, förlust eller annan följdskada, som
uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda produkten eller för brott mot

eventuell uttrycklig eller underförstådd garanti. Denna garanti inskränker inte en konsuments
rättigheter enligt lag.

