
3 jaar garantie: 

 

Huawei Gold -leden hebben recht op een extra jaar garantie met productreparaties en 

ondersteuning na het verstrijken van de standaard productgarantie. Deze uitgebreide 

garantie geldt alleen voor apparaten die zijn gekoppeld aan het Gold -lidmaatschap. 

Gebruikers met een uitgebreide garantie hebben recht op dezelfde reparatiediensten 

die worden aangeboden onder de standaard productgarantie. Reparaties moeten bij 

Huawei erkende servicecentra worden uitgevoerd. 

 

Opmerking: 

 

1. Deze VIP-service voor Huawei Gold -leden is alleen beschikbaar voor apparaten 

die door gebruikers zijn gekocht in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Spanje, Nederland, België, Portugal, Zwitserland, Ierland, Zweden, Finland, 

Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Roemenië, 

Moldavië, Servië, Kroatië, Griekenland, Bulgarije, Oostenrijk, Litouwen, Letland, 

Estland, Cyprus, Macedonië, Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Het Gold 

-lidmaatschap moet binnen een maand na de datum van aankoop zijn geactiveerd 

(zoals weergegeven op het aankoopbewijs). Een geldig bewijs van aankoop moet 

worden verstrekt bij het gebruik van deze service. 

2. De uitgebreide garantie dekt geen normale slijtage, corrosie, oxidatie, roest en 

natuurlijke schade.  

3. De uitgebreide garantie geldt niet voor schade aan de buitenkant, zoals schade aan 

het verfoppervlak, krassen en verkleuring. 

4. De uitgebreide garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door 

ongeautoriseerde demontage, onderhoud of aanpassingen (waaronder wijzigingen 

van de hardware en software). 

5. De uitgebreide garantie geldt niet voor beschadiging van het apparaat of 

functionele problemen veroorzaakt door het niet in acht nemen van de handleiding 

of door het aansluiten van het apparaat op een accessoire die niet van Huawei is. 

6. De uitgebreide garantie dekt geen defecten of schade veroorzaakt door overmacht 

(zoals aardbevingen, brand, blikseminslag, en instabiele voedingen). 

7. De uitgebreide garantie geldt niet voor verlies of beschadiging van gegevens, 

software of applicaties die niet nodig zijn voor de basisfuncties van de telefoon. 

8. Apparaten die buiten de garantie gerepareerd worden, zijn niet gedekt door de 

uitgebreide garantie. 

In het geval van conflicten tussen Huawei VIP Service en lokale wet-en regelgeving, 

lokale wet-en regelgeving zijn van toepassing. 

 

3 maanden lang gratis schermreparatie: 

 

Huawei Gold -leden hebben het recht op dekking van niet-opzettelijke schermschade 

gedurende drie maanden vanaf de datum van aankoop (zoals vermeld op het 

aankoopbewijs). Deze VIP-servicepolis voor Huawei Gold -leden is alleen van 

toepassing op apparaten die zijn gekoppeld aan het Gold -lidmaatschap en dekt schade 

aan het scherm als gevolg van een val, het uit de hand laten vallen, botsingen, 



samendrukking, of contact met andere voorwerpen (waaronder schade aan het 

telefoonscherm en het touchscreen). Polishouders hebben recht op één gratis 

schermvervanging bij een erkend Huawei servicecentrum. 

 

Opmerking: 

 

1. Deze VIP-service voor Huawei Gold -leden is alleen beschikbaar voor apparaten 

die door gebruikers zijn gekocht in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Spanje, Nederland, België, Portugal, Zwitserland, Ierland, Zweden, Finland, 

Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Roemenië, 

Moldavië, Servië, Kroatië, Griekenland, Bulgarije, Oostenrijk, Litouwen, Letland, 

Estland, Cyprus, Macedonië, Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Het Gold 

-lidmaatschap moet binnen een maand na de datum van aankoop zijn geactiveerd 

(zoals weergegeven op het aankoopbewijs). 

2. De polis voor niet-opzettelijke beschadiging van het scherm dekt geen opzettelijke 

schade aan het scherm. 

3. Een geldig bewijs van aankoop moet worden verstrekt om deze polis te gebruiken. 

Deze polis is alleen geldig gedurende drie maanden vanaf de datum van aankoop 

(zoals vermeld op het aankoopbewijs). 

In het geval van conflicten tussen Huawei VIP Service en lokale wet-en regelgeving, 

lokale wet-en regelgeving zijn van toepassing. 

 

Binnen 3 maanden een defect Gratis vervanging van het product : 

 

Huawei Gold -leden hebben recht op een gratis vervangend apparaat als het 

oorspronkelijke apparaat een hardwarefout vertoont binnen drie maanden na de datum 

van aankoop (zoals vermeld op het aankoopbewijs). Deze VIP-service voor Huawei 

Gold -leden is alleen van toepassing op apparaten die zijn gekoppeld aan het Gold 

-lidmaatschap. De polis mag slechts eenmaal worden gebruikt en is niet van 

toepassing voor hardwareschade die is veroorzaakt door de gebruiker. 

Apparaatvervangingen worden geleverd door servicecenters die door Huawei zijn 

goedgekeurd. 

 

Opmerking: 

 

1. Deze VIP-service voor Huawei Gold -leden is alleen beschikbaar voor apparaten 

die door gebruikers zijn gekocht in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Spanje, Nederland, België, Portugal, Zwitserland, Ierland, Zweden, Finland, 

Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Roemenië, 

Moldavië, Servië, Kroatië, Griekenland, Bulgarije, Oostenrijk, Litouwen, Letland, 

Estland, Cyprus, Macedonië, Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Het Gold 

-lidmaatschap moet binnen een maand na de datum van aankoop zijn geactiveerd 

(zoals weergegeven op het aankoopbewijs). 

2. Deze VIP-service voor Huawei Gold-leden geldt niet voor accessoires. 

Vervangende apparaten kunnen nieuwe of gereviseerde apparaten zijn die officieel 

zijn goedgekeurd door Huawei. 



3. Een geldig bewijs van aankoop moet worden verstrekt om deze polis te gebruiken. 

Deze polis is alleen geldig gedurende drie maanden vanaf de datum van aankoop 

(zoals vermeld op het aankoopbewijs). 

In het geval van conflicten tussen Huawei VIP Service en lokale wet-en regelgeving, 

lokale wet-en regelgeving zijn van toepassing. 


