
 Lite Care  Huawei Mate10برنامج

 

 :العامة واألحكام الشروط

 2018 يناير 25 حتى 2018 يناير 15 منخاضع لضمان مصر فى الفتره   Huawei Mate10 Lite شراء خالل من. 1

 .التالية واألحكام بالشروط واعترافك إلتزامك وبالتالي Care  Huawei Mate10 Liteلبرنامج تنضم سوف

 تم التي لألجهزة المتضرره ضدالشاشات التأمين خدمه مجانا يقدم  Huawei Mate10 Lite Care الرعاية برنامج. 2

 .2018 يناير 25 حتى 2018 يناير 15 من شراؤها

 :يشمل حيث للعميل القيمة والخدمات الفوائد مختلف على  Huawei Mate10 Lite Care برنامج يحتوي. 3

 .فقط واحدة أشهرلمرة ثالثة لمدة مجانا الشاشة تلف ضد ضمان -أ

 .المجاني التوصيلخدمة "و أنت فى مكانك" لإلستالم و  -ب

 تم والتي ، فقط مصر فى ضمانها السارى هواوي فقط على أجهزة ينطبق  Huawei Mate10 Lite Care برنامج. 4

 .2018 يناير 25 حتى 2018 يناير 15من الفترة  مصر في المعتمدين الموزعين أحد من شراؤها

 حتى الشراء يوم نفس في اإلنترنت شبكةب الجهاز توصيل يجب Huawei Mate10 Lite Care برنامج وتفعيل لتسجيل. 5

 .الجهاز تشغيل تاريخ تسجيل يتم

 .اخر شخص أو اخر موديل أي إلى نقله يمكن ال Huawei Mate10 Lite Care برنامج .6

 .المتضرره الشاشه استبدال بعد حتى المتبقية الضمان فترة خالل الضمان بخدمات االستفاده العميل يستكمل .7

 األجزاء استبدال تكلفة دفع إلى تحتاج سوف الشاشة غير أخرى أجزاء/  مكونات من عرضي ضرر أي حدوث حالة في. 8

 .البرنامج إطار في الشاشة بأستبدال هواوي ستقوم حين في األخرى

 يحق ال أجزاء/  مكونات استبدال طريق عن لإلصالح قابل غير الجهاز فيها يكون والذي العرضي الكلي الضرر حالة في. 9

 .المتضرره من خالل البرنامج الشاشة ستبدالإ للعميل

 الفيلم، ومقاطع والفيديو الصور) األشكال من شكل أى في البرنامج بهذا المتعلقة أو المقدمة الترويجية المواد جميع. 10

 لشركة ملك هي العرض في المشاركين األشخاص أو لها التابعة الشركات أو هواوي سجلتها التي( الصوتية والتسجيالت

 .هواوي قبل من حصريا ونشرت طبعت المواد وهذه ،الملكية  حقوق لها ويكون هواوي

 إشعار دون البرنامج وقف في الحق ولهواوي. مسبق إشعار ودون المطلق لتقديرها وفقا الشروط هذه تعديل لهواوي يحق. 11

 .مسبق

 في بها المعمول والقوانين. عليها الموافقة على الكاملة القدرة ولديه واألحكام الشروط بهذه علم على بأنه العميل يقر. 12

 .مصر في المختصة المحاكم قبل منفصل المنازعات ل مصر،

 

 معرفة من لتمكينه الشخصية معلوماته الستخدام لهواوي العميل  يسمح هواوي، عمالء خدمة مركز في التسجيل عند. 13

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

 المباشر التسويق ألغراض ثالثة أطراف مع الشخصية العمالء معلومات نشارك ال نحن اإللكتروني و البريد أو الفاكس أو

 قد التي المطالبات جميع أو أي عن العميل يتنازل  الصدد، هذا وفي.مسبقا  العمالء موافقة حصلنا على  إذا إال بهم الخاصة

 المديرين أو المسئولين أو التابعة الشركات أو المفوضين الوكالء أو هواوي استخدام أو العرض في المشاركة بشأن لديهم تكون

 على هواوي حصول بشرط المسجلة أو/  و األفالم من مقتطفات أو/  و الفيديو ومقاطع الصور من الموظفين أو المساهمين أو

 .كتابية موافقة



 :واألحكام للشروط طبقا أشهر 3 لمدة  التالفة الشاشه ضمان

  الفترة من شرائها تم والتى مصر فى الضمان تحت العرضية أضرارالشاشة Huawei Mate10 Lite Care برنامج يغطى.1

 .2018 يناير 25 حتى 2018 يناير 15

 ضغط أو العرضي السقوط العرضي، االصطدام) عن الناجم العرضي الشاشة تلف فقط يغطي  التالفة الشاشة ضمان. 2

 .فقط الشاشة استبدال تغطي وسوف( عرضي

 األجزاء استبدال تكلفة دفع إلىالعميل  حتاجي سوف الشاشة غير أخرى أجزاء/  مكونات من عرضي ضرر أي حالة في. 3

 .Huawei Mate10 Lite Care برنامج تحت الشاشة تستبدل سوف هواوي حين في األخرى

 يحق ال أجزاء/  مكونات استبدال طريق عن لإلصالح قابل غير الجهاز فيها يكون والذي العرضي الكلي الضرر حالة في. 4

 .من خالل البرنامج الشاشة المتضرره إستبدال للعميل

 في التنشيط تاريخ يكون أن يجب) الشراء تاريخ من أشهر 3 أول خالل فقط واحدة مرة مجانا الشاشة استبدال للعميل يحق. 5

 (.2018 يناير 25 إلى يناير 15 من الفترة

 

 :  المجانية "و أنت فى مكانك"  خدمة وشروط أحكام

 ضمانب اإلستالم و التوصيل المجاني و حيث يمكن  لألجهزه المغطاه  خدمة هي هواويمن   "و انت فى مكانك" خدمة. 1

 .و اإلسترجاع إلصالحل همعتمدال هواوي خدمة كزامر ألحد ترسل أن مصر

 .الخدمة هذه لطلب 19286 الساخن لخطبا لالتصال العميل يحتاج. 2

 ."و أنت فى مكانك" خدمه على واألحكام الشروط هواووى تطبق.3

 

 .واألحكام الشروط تطبق* 

 


