
 الشروط واألحكام:

 .Mate 10 proوهواوي  Mate 10 متاحة فقط ألجهزة هواوي Mate 10 care *خدمة 

 .بها زامتلاإل على وتوافقون حكامألوا الشروط رأتمق قد بأنكم تتعهدون فإنكم ،Mate 10 care لبرنامج بإنضمامكم .1

من أحد الموزعين المعتمدين داخل البلد ليتمكن من   Mate 10 Proأو   Mate 10راء جهاز ى العميل شيتحتم عل .2

 .Mate 10 Careاإلنضمام لبرنامج 

 التالفة، الشاشة تغيير طلبه عند العرض هذا من ستفادةلإل فقط درهم أماراتي 49 وقدرة مبلغ دفع العميل على يتعين .3

أو   Mate 10شراء جهاز  تاريخ من أول ستة أشهر لخال فقط واحدة مرة الشاشة تلف بإصالح القيام العرض يشمل

Mate 10 Pro ، برنامج إطار في تندرج ال حقةالال عطالاأل فإن وبالتالي Mate 10 Care. 

 .البرنامج هذا من ستفادةلإل Mate 10 Care بطاقة جانب إلى الشراء فاتورة تقديم جبي .4

 على البرنامج هذا مزايا يقبل فإنه ،"Mate 10 Care " هذا العرض من ستفادةإلا حالة في أنه على العميل يوافق. .5

 .القانون به يسمح الذي للحد فوائد ةبأي المتعلقة الضمانات جميع تستبعدهواوي  أنب وعلى علم الخاصة مسئوليته

 الشخصية المعلومات ستخدامبإ هواويشركة ل يسمح العميل فإن واويه عمالء خدمة مركز في التسجيل عند .6

 تكون قد أخرى أطراف أو هواوي تقوم بها التي الترويجية نشطةألوا القادمة المنتجات معرفة من لتمكّنه به الخاصة

أن هذه المعلومات لن يتم بمع األخذ في اإلعتبار  .كترونياإلل البريد أو الفاكس أو الهاتف طريق عن له فائدة ذات

 في. المسبقة العميل موافقة على حصلنا إذا إال بهم الخاصة المباشر التسويق غراضأل خرينآ طرافأ مع مشاركتها

 في مشاركته نبشأ لديه تكون قد التي المطالبات جميع وأ من أيا   عن على التنازل يوافق العميل فإن الصدد، هذا

 اوالمساهمين اوالمديرين ولين،اوالمسئلها،  التابعة اوالشركات المعتمدين، ووكالئها هواوي استخدام أو العرض

حصول  شريطة تسجيله تم الذي الصوتي التسجيل أو األفالم من ومقتطفات فيديو ومقاطع صور من والموظفينأ

 .كتابية موافقة على هواوي شركة

 الصور،" شكالاأل من شكل بأي البرنامج بهذا المتعلقة او البرنامج هذا بواسطة تّقدم التي الترويجّية المواد جميع .7

سواء  المواد هذه ونشر طبع حقوق وتكون هواوي لشركة هي ملك "الصوتي التسجيل ،األفالم من مقتطفات الفيديو،

 حصرية تعتبر ملكية العرض، في المشاركون األشخاص أو لها التابعة الشركات أو هواوي شركةالمسجلة بواسطة 

 .هواوي لشركة

 .مسبق إشعار ودون الخاص لتقديرها وفقا الشروط هذه تعديل هواوي لشركة يحق .8
 هذه تطبيق حول خالفات أي تخضع. عليها للموافقة وبأهليته والشروط األحكام هذه على بإطالعه العميل يّقر .9

اإلمارات العربية المتحدة  دولةب اريةالس للقوانين العرض، في العميل بمشاركة المتعلقة تلك أو حكامواأل الشروط

 .اإلمارات العربية المتحدة دولةفي  المختصة المحاكم قبل من فيها النظر او الخالفات هذه تسوية وسيتم

ص هذا البرنامج برجاء التواصل لمزيد من المعلومات أو ألي إستفسارات أو تعليقات أو شكاوى بخصو .10

 مع أيا  من وسائل الدعم الفني الخاصة بهواوي.

 *تطبق الشروط واألحكام.

 


