Algemene voorwaarden Huawei VIP Service
Huawei biedt haar klanten in Nederland, België en Luxemburg de mogelijkheid gebruik te
maken van een tijdelijke promotieactie in de Benelux genaamd: “Huawei VIP Service”. De
promotieactie wordt hierna ook aangeduid als “de service”.
De service:
1. De service bestaat uit de volgende onderdelen:
3 jaar garantie: bovenop de standaard 2 jaar fabrieksgarantie, biedt Huawei klanten
die geregistreerd zijn bij de service één (1) jaar extra garantie. Voor het extra jaar
zijn dezelfde garantievoorwaarden van toepassing als gedurende de eerste twee jaar.
3 dagen fast repair: Geregistreerde klanten (zoals in lid 2 omschreven) krijgen
voorrang binnen het reparatie proces. Na het ophalen van het defecte toestel
(aangemeld via de website), wordt gestreefd het toestel binnen 3 werkdagen
(maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen) terug te bezorgen. Huawei
kan niet aansprakelijk worden gesteld als de doorlooptijd (d.w.z. het moment van
ophalen tot en met bezorging) langer dan drie werkdagen is.
Pick-up & return Geregistreerde klanten (zoals in lid 2 omschreven) die gebruik
maken van de service kunnen gedurende drie (3) jaar, beginnende op de dag waarop
de klant zijn registratie voltooit, gebruik maken van de “ pick-up and return” service.
Indien zich een defect voordoet aan het geregistreerde toestel, dan kan een
geregistreerde klant via de website de reparatieservice aanvragen, waarna Huawei
het defecte toestel kostenloos zal ophalen ter reparatie. Indien de klant de eerste
pick-up afspraak (door eigen schuld) mist, zal de klant op eigen kosten het toestel
moeten versturen. Huawei is gerechtigd deze “pick-up and return”-service door
derden te laten uitvoeren. Voorwaarde voor deze dienst is dat het pick-up & return
adres is gelegen in Nederland, België of Luxemburg.
3 maanden schermgarantie (alleen van toepassing op de P10, P10 Plus, P9, P9
Plus en Mate 9): Geregistreerde klanten (zoals in lid 2 omschreven) hebben het
recht op dekking van niet-opzettelijke schermschade gedurende drie (3) maanden
vanaf de datum van aankoop (zoals vermeld op het aankoopbewijs). Deze service
dekt schade aan het scherm als gevolg van een val, het uit de hand laten vallen en
botsingen. Van deze service kan gedurende de eerste drie (3) maanden na aankoop
eenmalig gebruik gemaakt worden gemaakt.
3 maanden lang toestelvervanging (alleen van toepassing op de P10, P10 Plus,
P9, P9 Plus en Mate 9): Indien het toestel binnen drie maanden vanaf de datum van
aankoop (zoals vermeld op het aankoopbewijs) een hardwarefout vertoont, dan
wordt het toestel vervangen door een nieuw toestel (in plaats van reparatie).
Voorwaarde voor deze service is dat het defect binnen de garantievoorwaarden
moet vallen.

2. Om gebruik te maken van de service moet de klant zich binnen dertig (30) dagen
na aankoop van een Huawei mobiele telefoon (hierna: “toestel”) registeren op de
website of HiCare app door middel van het volledig en correct invullen van het
registratieformulier en het opsturen van de gevraagde bewijsstukken. Maximaal
één (1) registratie per e-mailadres is mogelijk. Alleen geregistreerde klanten
komen in aanmerking voor de voordelen van de service. Klanten die zich niet,
dan wel niet tijdig registreren, kunnen geen aanspraak maken op de voordelen
van de service zoals omschreven in lid 1.
3. De service is alleen van toepassing op toestellen gekocht bij een winkel gevestigd
in de Benelux (België, Nederland, Luxemburg).
4. Om gebruik te kunnen maken van de Huawei VIP Service, is het bezit van een
(kopie) geldig aankoop bewijs vereist.
5. Huawei VIP Service is niet van toepassing op accessoires.
6. Geregistreerde klanten kunnen alleen gebruik maken van de service als het
toestel wordt opgehaald door Huawei na aanvraag van de reparatieservice via de
website (en dus niet via de verkoper).
7. Om gebruik te kunnen maken van de Huawei VIP Service, moet het pick-up &
return adres zijn gelegen in Nederland, België of Luxemburg.
Reparatie
Indien het defect binnen de garantievoorwaarden valt, is de service geheel kosteloos. Indien
het defect niet onder de garantievoorwaarden valt, worden er onderzoekskosten aan de
klant in rekening gebracht. De klant ontvangt een prijsopgave met de navolgende opties:
 Reparatie van het toestel tegen het in de prijsopgave genoemde bedrag;
 Retourontvangst van het niet gerepareerde toestel tegen betaling van
onderzoekskosten.
 Kosteloos afstand doen van het toestel, zodat Huawei het toestel milieuvriendelijk
kan verwerken.

