
 Mate10 lite خدمة برنامج

 

  الشروط واألحكام:

  

 :العامة والشروط االحكام

 من نمكتت سوف 2017 نوفمبر 01 منابتداء  السعودية العربية المملكةويحمل ضمان  Mate10 lite  هواوي شراء خالل من. 1 

 :أدناه واألحكام الشروط على اطالع على  تكون وبالتالي    Mate10 liteخدمات  برنامج الى االنضمام

 :شملت للعميل قيمة خدماتو مزايا على يحتوي   Mate10 lite هواوي خدمات  برنامج.    2

 . ولمرة واحدة فقط ضمان ضد كسر الشاشة لمدة ستة أشهر من تاريخ الشراء -أ 

 ولمرة واحدة فقط شعة فوق البنفسجيةخدمة تتلميع وتعقيم األجهزة باستخدام تقنية األ -ب 

 خدمة هواوي فليكس الستالم أجهزة الصيانة  -ج

 ويمكن. السعودية العربية المملكة في  هواويالتي تحمل ضمان  ألجهزةعلى ا فقط نطبقي  Mate10 liteهواوي خدمات برنامج.  3

 .السعودية المعتمدة في هواويعمالء  خدمة مراكز في فقط عليها الحصول

وحتى   2017 نوفمبر 01 من ابتداءا على األجهزة المباعة   السعوديةفي    Mate10 liteهواوي  خدمات  برنامج سوف يتم تقديم. 4

  .                                 2018 مارس 31

  ألي شخص آخر أو منتج أخر   Mate10 liteهواوي خدمات. ال يمكن نقل برنامج خدمة 5

 .البرنامج هذا من لالستفادة الشراء فاتورة تقديم يجب.6

خالل فترة الستة اشهر   المكسورة الشاشة استبدال بعد حتى المتبقية الضمان لفترة اإلعتيادية الضمان لخدمات مؤهال العميل سيبقى. 7 

 .للضمان ضد كسر الشاشة

 التي( الصوتية والتسجيالت الفيلم مقتطفات والفيديو، الصور) شكل أي في البرنامج بهذا المتعلقة أو المقدمة الترويجية المواد جميع. 8

 المواد هذه طباعة يتم. حقوق ولها هواوي لشركة ملك هي العرض في المشاركين األشخاص أو لها التابعة الشركات أو هواوي سجلتها

 هواوي شركة قبل من حصريا ونشرها

 البرنامج وقف في الحق هواويل سيكونو. مسبق إشعار ودون الخاص لتقديرها وفقا الشروط هذه تعديل هواوي لشركة حقي. 9  .

 .مسبق إشعار دون الترويج

 

 

 

 

 

 



 هذه بتنفيذ تتعلق نزاعات أي تخضعكما . عليها الموافقة على الكاملة القدرة ولديه واألحكام الشروط بهذه علم على بأنه العميل يقر. 10 .

 المختصة المحاكم وتسوى. السعودية العربية المملكة في بها المعمول للقوانين العرض، في العميل بمشاركة تتعلق أو لحكامألوا الشروط

 .                         القبيل هذا من نزاع أي السعودية العربية المملكة في

هواوي على الرقم  عمالء خدمة مركزعلى   االتصاليجب على العميل   Mate10 liteهواوي حماية  برنامج وتفعيل للتسجيل. 11 

  (8001220888)  المجاني 

 القادمة المنتجات معرفة من لتمكينه الشخصية معلوماته استخدامب هواويل يسمح العميل هواوي، عمالء خدمة مركز في التسجيل عند, 12

 البريد أو الفاكس أو الهاتف طريق عن له فائدة ذات تكون قد التي األخرى األطراف أو هواوي تجريها التي الترويجية واألنشطة

 العمالء موافقة على حصلنا إذا إال المباشر التسويق ألغراض أخرى أطراف مع الشخصية العمالء معلومات نشارك ال نحناإللكتروني. 

 شركة استخدام أو العرض في المشاركة بشأن لديهم تكون قد التي المطالبات جميع أو أي عن العميل يتنازل ،هذه الحالة  وفي. المسبقة

 أن شرط علىلمعلوماته الخاصة  الموظفين أو المساهمين أو المديرين أو المسئولين أو التابعة الشركات أو المعتمدين ووكالئها هواوي

 .خطية موافقة على هواويتحصل 

 

 أشهر  6الشروط واألحكام الخاصة لضمان كسر الشاشة ل 

 

 السعودية فقط هواوي التي تحمل ضمان  Mate10 lite . الضمان ضد كسر الشاشة يغطي أجهزة1

( عرضي ضغط أو العرضي السقوط العرضي، االصطدام) عن الناجم العرضي الشاشة تلف فقط يغطي. الضمان ضد كسر الشاشة 2

 .فقط الشاشة استبدال غطيي وسوف

 األجزاء استبدال تكلفة دفعيتحمل العميل  سوفالجهاز  من أخرى أجزاء / االخرىالجهاز  مكونات على عرضي ضرر أي حالة في. 3 

 .Mate10 lite هواوي حماية برنامج تحت المكسورة الشاشة استبدال تتحمل سوف هواوي حين في األخرى

 يكون لن العميلقطع أخرى فإن  او الشاشة استبدال طريق عن لإلصالح قابل الجهاز يكون ال الذي العرضي الكلي الضرر حالة في. 4

 .الشاشة استبدال في الحق له

 .الشراء تاريخ من األولى الستة األشهر خاللفقط   واحدة مرة مجانا الشاشة استبدال للعميل يحق. 5

 

 Mate10 Proو   Mate10أجهزةالرسم بالليزر على الشروط واألحكام الخاصة بخدمة 

 في واحدة مرة  Mate10 Proو   Mate10جهاز هواوي على مجانا بالليزر النقش خدمة على للحصول مؤهلة سوف يكون العميل .1

 .الضمان فترةخالل 

 االتصاالت مجمع - المرسالت مجمع) الرياض في الحصري هواوي خدمة مركز من فقط بالليزر النقش خدمة على الحصول يمكن .2

 الصانع مقابل فندق الماريوت( مركز - فلسطين طريق) جدة وفي( المتنقلة

 باليزر .تطبق الشروط واألحكام الخاصة  لخدمة هواوي للرسم  .3

 

 

 

 



 :الجهاز تعقيم خدمة وأحكام شروط

 

حماية هواوي  برنامج تحت للجهاز الضمان فترة خالل مرة واحدة فقط مجانا الجهاز نظافة خدمة على للحصول مؤهل العميل. 1

Mate10 Lite   

( المتنقلة االتصاالت مجمع - المرسالت مجمع) الرياض في الحصري هواوي خدمة مركز من فقط التعقيم  خدمة على الحصول يمكن .2

 الصانع مقابل فندق الماريوت( مركز - فلسطين طريق) جدة وفي

 . تطبق الشروط الخاصة لتعقيم أجهزة هواوي. 3

 

 :خدمة هواوي فليكس لتسليم األجهزة في نقاط التجميع

 أنحاء جميع في موقع 300 من أكثر في للخدمة جهازهتسليم واستالم  للعميل يمكن التي مجانية خدمة هو فليكس هواوي .1

 الرسالها الى مراكز خدمة عمالء هواوي. المملكة

 .السعودية العربية المملكة ضمانهواوي فليكس هي خدمة مجانية ألجهزة هواوي التي تحمل   .2
 .الخدمة لهذه طلب لتسجيل 8001220888 هواوي االتصال مركز االتصال العميل على يجب  .3

 اوي فليكس الخاصة .تطبق شروط خدمة هو .4

 .واألحكام الشروط تطبق *

 


