
Pravila in pogoji 

 

Akcijo – 12 mesecev brezplačne garancije na zamenjavo zaslona (»akcija«) je začela 

družba Huawei Technologies Ljubljana d.o.o. (“HUAWEI”) in velja za vse stranke, ki so 

kuplile telefon Huawei nova 9 ali Huawei nova 8i in so imele registriran račun Huawei ID 

pred 21.10.2021. Ta akcija bo potekala od 21. oktobra 2021 do 31. decembra 2021 

("Obdobje akcije"). 

 

 

Kdo lahko sodeluje v tek akciji? 

Akcija velja za vse stranke, ki so kuplile telefon Huawei nova 9 ali Huawei nova 8i in so 

imele registriran račun Huawei ID pred 21.10.2021 in so stare vsaj 18 let ali več. 

 

 

Območje akcije：Slovenija 

 

Ponudba：Brezplačna 12 mesečna garancija na poškodovan oz pokvarjen 

zaslon. 

 

1. 12 mesečne brezplačne garancije na poškodovan oz pokvarjen zaslon. 

 

V času kampanje lahko samo uporabniki oz stranke, ki so kupili Huawei nova 9 ali 

Huawei nova 8i in so si ustvarili račun HUAWEI ID pred 21.10.201 prevzamejo 

brezplačno 12 mesečno garancijo na zaslon. 

 

Končni uporabniki morajo odpreti oz zagnati aplikacijo “My HUAWEI” in se prijaviti s 

svojim obstoječim računom HUAWEI ID, ki je bil registriran pred 21.10.201,. v roku 30 

dni od nakupa oz od aktivacije telefona v omrežje (prvi zagon telefona), da uspešno 

prevzamejo to ugodnost. 

 

Podatki o prevzemu ugodnosti bodo posodobljeni v sedmih (7) delovnih dneh od 

datuma uspešnega zahtevka v sistemu. Končni uporabnik lahko poizveduje o statusu 

ugodnosti prek aplikacije »My HUAWEI«, preko klicnega centra HUAWEI oz uradne 

spletne strani HUAWEI. 

 

2. Pokriti izdelki 

 

Ta 12 mesečna brezplačna garancija na poškodovan oz pokvarjen zaslon velja za 

izbrane modele HUAWEI nova 9 in HUAWEI nova 8i. 

Pametni telefon je treba kupiti v Sloveniji pri pooblaščenem distributerju oz prodajalcu 

(ne velja za rabljene / obnovljene naprave, ne za zasebne prodaje oz preko dražbenih 

platform). 

 

 



3. Prednosti 12 mesečne brezplčane garancije na zaslon 

 

Od 21. oktobra 2021 do 31. decembra 2021 lahko končni uporabniki pametnih 

telefonov HUAWEI nova 9 in HUAWEI nova 8i, ki so uspešno unovčili ponudbo v 

aplikaciji “My HUAWEI”, prejmejo 12-mesečno garancijo na poškodovan oz pokvarjen 

zaslon. 

Prednosti 12 mesečne brezplačne garancije na zaslon od datuma, ko uporabnik 

uspešno uveljavlja ponudbo v aplikaciji »My HUAWEI« bodo veljale 365 koledarskih 

dni (»obdobje veljavnosti«). 

V času veljavnosti 12 mesečne brezplačne garancije na zaslon, lahko stranka 

originalni zaslon enkrat brezplačno zamenja brez dodatnih stroškov v kolikor zaslon 

ni zlomljen zaradi nesreče (trčenje/padec/stiskanje). Če je pametni telefoni potopljen, 

upognjen, deformiran, nepooblaščeno razstavljen ali popravljen ali ima le nekaj prask, 

ugodnost ne velja oz 12 mesečna brezplačna garancija na zaslon ne bo veljavna. 

*Na telefonu naj ne bo nobenih podatkov uporabnika (slednje naj uporanik arhivira 

pred popravilom), gesel, varnostnih računov ali pa naj bo naprava v “Načinu 

vzdrževanja”. Samo tako lahko zagotovimo najvišjo varnost podatkov. Navedeni 

servisni center si pridržuje pravico do nadgradnje programske opreme na telefonu, ki 

lahko privede do tveganja za nepopravljivo izgubo podatkov uporabnika. 

*V primeru, da je za dokončno popravilo potrebno popravilo ali zamenjava delov, ki 

niso zaslon (vključno z, a ne omejeno zgolj na, kamero, ohišje, senzorje izven zaslona, 

baterijo, tiskanimi vezji in drugimi notranjimi komponentami), bo uporabnik nemudoma 

po zaznavi okvare seznanjen s seznamom delov, ki so potrebni za dokončanje 

popravila. Cena dodatnih delov je skladna z veljavnnim cenikom, ki je na voljo v 

servisnem centru. Uporabnik s tem potrjuje, da se zaveda in sprejema, da popravilo 

škode ni mogoče brez teh delov ter da bi zavračilo plačila dodatnih stroškov povzročilo 

prekinitev servisnega popravila. 

 

4. Kje se lahko unovči ugodnost 12 mesečne brezplačne garancije na poškodovan 

oz pokvarjen zaslon? 

5.  

 Popravilo je mogoče samo v pooblaščenem servisnem centru Huawei. 

 

City Address 

Ljubljana Hrvaška ulica 4 (Hala 8, 1. nadstropje, 1000 Ljubljana 

Maribor Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor 

 

Pomembne opombe 

 

1. Vsi materiali spletnega mesta HUAWEI so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah 

posamezne države po vsem svetu. Razen pisno dovoljenih primerov je 

prepovedana uporaba kakršnega koli materiala (vključno s podvajanjem, 

spreminjanjem, nalaganjem, predstavitvijo, prenosom, distribucijo, licenciranjem, 

prodajo in objavo) z zakoni o avtorskih pravicah, razen za nekomercialne in 



osebne namene. Če želite uporabiti kakršno koli gradivo na uradni spletni strani 

HUAWEI, morate predhodno pridobiti soglasje HUAWEI. 

 

2. Medtem ko si bo HUAWEI razumno prizadeval za vključitev natančnih in 

posodobljenih informacij na spletna mesta HUAWEI, HUAWEI ne daje nobenih 

jamstev ali izjav glede točnosti, pravilnosti, zanesljivosti ali drugače v zvezi s takimi 

informacijami in ne prevzema nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne 

koli opustitve ali napake (vključno, brez omejitev, tiskarske napake in tehnične 

napake) v vsebini. 


