HUAWEI CARES - P30 | P30 Pro | P30 lite
Posiadacz Pakietu HUAWEI CARES dla telefonów Huawei P30Pro, P30 i P30 lite korzysta z 12miesięcznej ochrony wyświetlacza i / lub tylnej obudowy pod warunkiem zakupu telefonu Huawei
P30Pro, P30 i / lub P30 w okresie 8 lipca – 31 lipca 2019 i rejestracji w aplikacji HiCare w okresie
8 lipca – 31 lipca 2019. Pakiet obejmuje uszkodzenia wyświetlacza (zarówno ekranu jak i / lub
tylnej obudowy) spowodowane przypadkowym upadkiem/upuszczeniem, uderzeniem, naciskiem
lub kontaktem z innymi przedmiotami. Posiadacz Pakietu jest uprawniony do JEDNOKROTNEJ,
bezpłatnej wymiany ekranu i / lub tylnej obudowy w autoryzowanym serwisie Huawei.

Uwaga:
1. Ochrona ekranu i / lub tylnej obudowy jest ważna przez 12-miesięcy pod warunkiem
zakupu telefonu Huawei P30Pro, P30 i / lub P30 lite w okresie 8 lipca – 31 lipca 2019 i
rejestracji w aplikacji HiCare w terminie 8 lipca – 31 lipca 2019.
2. 12-miesięczny okres ochrony ekranu jest liczony od daty rejestracji.
3. Wymiana urządzenia na nowe, nie powoduje przedłużenia ochrony na ekran i / lub tylnej
obudowy.
4. Jeśli wyświetlacz jest uszkodzony (HUAWEI CARES jest aktywny) oraz telefon wykazuje
usterkę:
a. Usterka telefonu może zostać naprawiona na gwarancji, jeżeli jest to usterka objęta
gwarancją: telefon zostanie naprawiony bezpłatnie, a wyświetlacz w ramach
Pakietu.

b. Usterka telefonu nie podlega naprawie gwarancyjnej: telefon może zostać
naprawiony odpłatnie, a wyświetlacz bezpłatnie w ramach Pakietu.
5. Wymiana wyświetlacza nie powoduje utraty gwarancji na telefon.
6. Jeżeli zarówno tylna obudowa i wyświetlacz jest uszkodzony w tym samym czasie, a
urządzenie ma aktywowany pakiet HUAWEI CARES, ochrona obejmuje bezpłatną
wymianę zarówno ekranu, jak i tylnej obudowy. Ochrona obejmuje również uszkodzenie
wyłącznie ekranu lub wyłącznie tylnej obudowy – przy czym ochrona obejmuje wyłącznie
jedną naprawę.
7. Ochrona ekranu i / lub obudowy nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych w wyniku celowego działania
b. uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania jak zadrapania i rysy
c. urządzeń, które nie zostały zakupione i zarejestrowane w aplikacji HiCare w
terminie 8 lipca – 31 lipca 2019
8. Rejestracja HUAWEI CARES w aplikacji HiCare - wersja 9.1.2.XX lub nowsza

