
Garantia de 3 Anos: 

 

Os Membros de Ouro da Huawei têm direito a um ano de garantia adicional de 

suporte e reparações ao produto após a expiração da garantia estandardizada do 

produto. Esta garantia alargada apenas se aplica aos dispositivos associados a ela. Os 

utilizadores com uma garantia alargada têm direito aos mesmos serviços de reparação 

oferecidos pela garantia estandardizada do produto. As reparações têm de ser 

realizadas por centros de serviços Huawei autorizados. 

 

Nota: 

 

1. Este serviço VIP para Membros de Ouro apenas está disponível para dispositivos 

adquiridos por utilizadores no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, 

Holanda, Bélgica, Portugal, Suíça, Irlanda, Suécia, Finlândia, Dinamarca, 

Noruega, República Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Romênia, Moldávia, 

Sérvia, Croácia, Grécia, Bulgária, Áustria, Lituânia, Letónia, Estónia, Chipre, 

Macedónia, Eslovénia, Bósnia e Herzegovina que ativaram o seu serviço Membro 

de Ouro no prazo de um mês após a data de aquisição (como apresentado no 

comprovativo de compra). É necessário apresentar um comprovativo de compra 

válido ao utilizar este serviço. 

2. A garantia alargada não cobre o desgaste normal, corrosão, oxidação, ferrugem, 

deterioração e danos naturais.  

3. A garantia alargada não cobre danos ao exterior, tais como danos à pintura da 

superfície, riscos e descoloração. 

4. A garantia alargada não cobre defeitos causados por desmontagens, manutenção 

ou modificações não autorizadas (incluindo modificações ao hardware e software 

do sistema). 

5. A garantia alargada não cobre danos ao dispositivo ou problemas funcionais 

causados por falhas ao observar o manual de instruções ou por ligar o dispositivo 

a um acessório não Huawei. 

6. A garantia alargada não cobre defeitos ou danos causados por força maior (tais 

como terramotos, fogos, relâmpagos ou fontes de alimentação instáveis). 

7. A garantia alargada não cobre perdas ou danos aos dados, software ou aplicações 

desnecessárias para as funções básicas do telefone. 

8. Os dispositivos reparados fora do tempo da garantia não são cobertos pela garantia 

alargada. 

Em caso de qualquer conflito entre este serviço VIP e as leis locais e regulamentos 

obrigatórios, leis e regulamentos locais devem prevalecer. 

 

Garantia do Ecrã de 3 Meses : 

 

Os Membros de Ouro da Huawei têm direito a uma cobertura de danos acidentais ao 

ecrã durante três meses a partir da data de aquisição (como apresentado no 

comprovativo de compra). Esta política de serviço VIP para Membros de Ouro apenas 

se aplica aos dispositivos que aderiram ao serviço Membro de Ouro e cobre danos ao 



ecrã devido a quedas acidentais, colisões, compressões ou contacto com outros 

objetos (incluindo danos ao visor e ecrã tátil). Os detentores da política têm direito à 

substituição grátis do ecrã em um centro de serviços Huawei autorizado. 

 

Nota: 

 

1. Este serviço VIP para Membros de Ouro apenas está disponível para dispositivos 

adquiridos por utilizadores no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, 

Holanda, Bélgica, Portugal, Suíça, Irlanda, Suécia, Finlândia, Dinamarca, 

Noruega, República Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Romênia, Moldávia, 

Sérvia, Croácia, Grécia, Bulgária, Áustria, Lituânia, Letónia, Estónia, Chipre, 

Macedónia. Eslovénia, Bósnia e Herzegovina que ativaram o seu serviço Membro 

de Ouro no prazo de um mês após a data de aquisição (como apresentado no 

comprovativo de compra). 

2. A política de danos acidentais ao ecrã não cobre danos deliberados ao ecrã. 

3. É necessário apresentar um comprovativo de compra válido para utilizar esta 

política. Esta política apenas é válida por três meses a partir da data de aquisição 

(como apresentado no comprovativo de compra). 

Em caso de qualquer conflito entre este serviço VIP e as leis locais e regulamentos 

obrigatórios, leis e regulamentos locais devem prevalecer. 

 

Substituição do Produto durante 3 Meses : 

 

Os Membros de Ouro têm direito a uma substituição grátis do dispositivo se o 

dispositivo original desenvolver uma falha de hardware no prazo de três meses a partir 

da data de aquisição (como apresentado no comprovativo de compra). Este serviço 

VIP para Membros de Ouro apenas se aplica aos dispositivos que aderiram ao serviço 

Membro de Ouro. Apenas pode ser utilizado uma vez e não se aplica a danos ao 

hardware causados pelo utilizador. As substituições do dispositivo são fornecidas por 

centros de serviços Huawei autorizados. 

 

Nota: 

 

1. Este serviço VIP para Membros de Ouro apenas está disponível para dispositivos 

adquiridos por utilizadores no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, 

Holanda, Bélgica, Portugal, Suíça, Irlanda, Suécia, Finlândia, Dinamarca, 

Noruega, República Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Romênia, Moldávia, 

Sérvia, Croácia, Grécia, Bulgária, Áustria, Lituânia, Letónia, Estónia, Chipre, 

Macedónia, Eslovénia, Bósnia e Herzegovina que ativaram o seu serviço Membro 

de Ouro no prazo de um mês após a data de aquisição (como apresentado no 

comprovativo de compra). 

2. Este serviço VIP para Membros de Ouro não se aplica aos acessórios. Os 

dispositivos de substituição podem ser novos ou dispositivos restaurados 

oficialmente aprovados pela Huawei. 

3. É necessário apresentar um comprovativo de compra válido para utilizar esta 

política. Esta política apenas é válida por três meses a partir da data de aquisição 



(como apresentado no comprovativo de compra). 

Em caso de qualquer conflito entre este serviço VIP e as leis locais e regulamentos 

obrigatórios, leis e regulamentos locais devem prevalecer. 


