
P30 | P30 Pro | P30 lite HUAWEI jamstvo pogosta vprašanja in 

odgovori (FAQs) 

 

1. Kdo lahko pridobi “Huawei jamstvo”? 

O: Uporabniki, ki so kupili in aktivirali aparat Huawei P30, P30 Pro ali P30 Lite od datuma 

10.7.2019 do 31.7.2019, se lahko registrirajo v aplikaciji HiCare in pridobijo »Huawei jamstvo« 

(12 mesečno ekratno jamstvo za brezplačno menjavo zaslona, od dneva aktivacije).  

 

2. Kaj so prednosti »Huawei jamstva«? 

O: “Huawei Jamstvo” (12 mesečna enkratna brezplačna menjava zaslona ali/in zadnje strani) vam 

omogoča, da ste brezskrbni ob morebitni nenamerni poškodbi zaslona ali zadnje strani. 

 

3. Kupil sem Huawei P30 v marcu in se registriral za 90 dnevno brezplačno menjavo 

zaslona. Ali se lahko registriram tudi za »Huawei jamstvo«? 

O: Ta ugodnost je namenjena le kupcem, ki so kupili novi aparat Huawei P30, P30 Pro ali P30 

Lite v času od 10.7.2019 in 31.7.2019. 

 

4. Kje lahko dobim »Huawei jamstvo«? 

O: Ta ugodnost je na voljo v naslednjih državah: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, 

Češka, Estonija, Finska, Madžarska, Latvija, Litva, Norveška, Poljska, Romunija, Srbija, 

Slovaška, Slovenija,  Švedska in Ukrajina. 

 

5. Kakšne so zahteve za pridobitev »Huawei jamstva«? 

 

O: Za pridobitev »Huawei jamstva«, mora uporabnik: 

--a. Kupiti Huawei napravo P30, P30 Pro ali P30 Lite v času od 10.7.2019 do 31.7.2019; 

--b. Registrirati se v aplikaciji HiCare in aktivirati napravo najkasneje do 31.7.2019. 

--c. »Huawei jamstvo« se lahko uveljavlja samo enkrat za eno napravo. 

 

 

 

 



6. Kako se registriram da pridobim »Huawei jamstvo«? 

O:--a. Odprite aplikacijo HiCare na vaši napravi, kliknite na »Huawei jamstvo« (12 mesečna 

brezplačna menjava zaslona) in sledite navodilom. 

--b. Odprite stran, sistem vas bo morda opozoril, da morate prvo posodobiti aplikacijo HiCare na 

zadnjo verzijo. 

--c. Vpišite se v posodobljeno verzijo aplikacije HiCare (v kolikor vas ni že avtomatično vpisalo) 

nato pa pritisnite na tipko “Pridobi sedaj” da pridobite »Huawei jamstvo« (12 mesečno enkratno 

brezplačno menjavo zaslona). 

 

7. Kdaj je začetek akcije »Huawei jamstvo« (12 mesečne premium garancije? Kje lahko 

preverim ali sem uspešno pridobil »Huawei jamstvo«? 

O: Storitev začne veljati takoj po registraciji »Huawei jamstva« znotraj aplikacije HiCare. 

Uporabnik mora zaključiti celotno registracijo med 10.7.2019 in 31.7.2019. V roku 7 dni po 

aktivaciji pa jo lahko uporabnik preveri v aplikaciji HiCare oziroma na uradni spletni strani 

Huawei.  

 

8. Kako uporabiti »Huawei jamstvo«? 

O: • Pojdite v najbližji uradni servisni center Huawei (za poizvedbo točne lokacije servisnega 

centra prosimo odprite aplikacijo HiCare). 

• Če je potrebno, prosimo pokličite Huawei klicni center za asistenco in podrobnosti o vašem 

najbljižnem servisnem centru. Številka klicnega centra: 080 9808. 

 

9. Kaj lahko storim, če imam poškodovan zaslon, Huawei servisnega centra pa ni v bližini? 

O: Napravo lahko odnesete tudi v trgovino, kjer ste napravo kupili in jo bodo nato oni poslali v 

servisni center. 

 

10. Če uporabim »Huawei jamstvo« na poškodovan zaslon ali mi še vedno velja osnovna 2 

letna garancija? 

O: “Huawei jamstvo« ne vpliva na vašo osnovno garancijo. 

 

11. Če se mi poškoduje zaslon (Huawei jamstvo je še veljavno) in ima telefon še ostale 

napake, ki ne zajemajo 1 letne »Huawei jamstvo« garancije, kako bo servisni ceneter 

ukrepal? 

O: Vse napake, ki jih garancijsko popravilo pokriva, bo servisni center upošteval in popravil 

znotraj same garancije. »Huawei jamstvo« na poškodovan zaslon velja ne glede na to, da je bilo 

osnovno garancijsko popravilo že izvedeno. 



Če ostale napake ne spadajo pod redno garancijo vam bo servisni center za le te zaračunal in 

popravil, nato pa uporabil »Huawei jamstvo« in vam zaslon zamenjal brezplačno. 

 

12. Kaj pa če je uporabnik sam, namenoma poškodoval zaslon, bo veljala »Huawei 

jamstvo«  garancija? 

O: “Huawei jamstvo« zajema samo nenamerno poškodovane zaslone. 

 

13. Ali »Huawei jamstvo« zajema tudi menjavo zadnje strani?  

O: : Da, »Huawei jamstvo« zajema tudi zadnjo stran pametnega telefona, vendar samo za 

enkratno menjavo. 

 

14. Kaj pa, če sta poškodovana zaslon in zadnja stran? 

O: Servisni center bo zamenjal zaslon in zadnjo stran, če telefon ustreza vsem zgoraj napisanih 

pogojem »Huawei jamstva«. 

 

15. Kakšne poškodbe ne krije »Huawei jamstvo«? 

O: »Huawei jamstvo« ne zajema poškodbe, ki nastanejo ob normalni uporabi, obrabo zadnje 

strani in zaslona, prask na zaslonu in na zadnji strani. 

 

16. Kako preverim, če je bila registracija opravljena v zahtevanem času? 

O: Med registracijskem postopkom bo sistem sam ugotovil pravilnost registracije. Če bo vse v 

redu, bo uporabnik lahko dokončal registracijo, drugače pa bo registracija onemogočena. 

 

17. Kdaj se bodo uporabniki v aplikaciji HiCare lahko registrirali za »Huawei jamstvo«? 

O: Začetek kampanije je 10.7.2019 in od takrat bo možna tudi registracija. 

 

18. Kako lahko uporabnik preveri, če je bila registracija uspešno aktivirana? 

O: 1. Uporabnik lahko preveri »Huawei jamstvo« za P30, P30 Pro ali P30 Lite na uradni strani 

Huawei z vnosom svoje serijske številke telefona. 

2. Uporabnik lahko preveri v aplikaciji HiCare pod "Garancijsko obdobje" in v "Poizvedba o 

storitvah podpore". 

3. Uporabnik lahko prav tako pokliče na klicni center in preveri veljavnost garancije. 



  

 

19. Kako lahko pooblaščeni servisni center (ASC) ali agent v klicnem centru preveri ali 

imam veljavno »Huawei jamstvo«? 

A: 1. Huawei uradni servisni center lahko preveri veljavnost »Huawei jamstva« na uradni Huawei 

lokalni strani. 

2. Klicni center preveri veljavnost v internem sistemu na podlagi serijske številke. 

 

20. Zakaj ni bilo dodano »Huawei jamstvo« uporabnikom, ki so kupili telefon pred tem? 

A:  Huawei je predan, da omogoči najboljše storitve za svoje zveste kupce, trenutno imamo na 

voljo druge ugodnosti za obstoječe uporabnike Huawei telefonov. Prosimo, da preverite ostale 

ugodnosti na naši uradni strani. Hvala. 


