Huawei Háztól-házig szolgáltatás
Részletes szabályzat
A háztól-házig elnevezésű szolgáltatásunk (a továbbiakban: ”szolgáltatás”) szervezője a Huawei
Technologies Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Duna Tower A épület, 12.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-861837; adószám 13563590-2-44) (”Szervező”).
A szolgáltatás lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott szervizpartner, a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (székhely: 2040 Budaörs,
Kinizsi utca 2/b.) (”Lebonyolító”) látja el.
A szolgáltatás feltételei és szabályzata:
A szolgáltatás megrendelője 14. életévét betöltött állampolgár lehet, egyéb esetben a törvényes
képviselője járhat el.
A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevők kijavításra vonatkozó igényét elutasíthatja.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. A Szervező és a lebonyolító szavatolja ugyanakkor azt is, hogy az adatokat az adatok kezelése és
tárolása kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és a termék kijavításához szükségesek, azok más célból
történő felhasználása jelen szabályzat alapján nem lehetséges.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely, a szolgáltatást igénybe vevő
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a szolgáltatás szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a
szolgáltatást igénybe vevő személy kijavítási igényét elutasíthatja.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás feltételeit indoklás nélkül módosítsa, ide értve a
szolgáltatás megszüntetését is, melyre minden esetben a szolgáltatás weblapján megjelenő előzetes
tájékoztatás mellett kerül sor.
Huawei Mate 10 Pro, Huawei P10, Huawei P10 Plus és Huawei Mate 9, valamint Huawei Porsche Design
Mate 9, Honor 8 Pro, Honor 9
A háztól-házig szolgáltatás csak azokra a termékekre érhető el, amelyeket a Huawei Technologies Hungary
Kft. hozott forgalomba Magyarországon, semmilyen más esetben nem vehető igénybe.
Ügyfélszolgálatunk előzetesen ellenőrzi a vásárlási dokumentumokat és a termék származási országát,
csak érvényes, IMEI vagy Gyári számmal ellátott számla esetében teljesíthető a megrendelés. A számla,
amennyiben a megrendelő csak blokkot kap a vásárlás helyén, helyettesíthető a gyártói Huawei logóval
ellátott hologramos, sorszámozott
garancialevéllel, melyhez mellékelik a blokkot.
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A szolgáltatás a Huawei P10, P10 Plus, valamint Porsche Design Mate 9, Mate 9, Honor 8 Pro, Honor 9
készülékek esetében díjmentesen igénybe vehető abban az esetben, ha a bejelentett meghibásodás
jótállás vagy szavatosság körében kezelhető. Amennyiben az előzetes bevizsgálás során megállapítást
nyer, hogy a következőkben felsorolt esetek valamelyike fennáll, a javítást jótállás keretében nincs
lehetőségünk elvégezni, kizárólag térítés ellenében:
-folyadék okozta sérülés
-repedés, törés, eldeformálódás
-erős elektromágneses sugárzás okozta sérülés
-bekapcsolt reaktiváció zár
-módosított/rootolt operációs rendszer
Amennyiben a termékre aktivált és érvényes a Hicare-n keresztül regisztrált (Mate9, Mate 9 Porsche
design, P10, P10 Plus) VIP garancia él, természetesen a 3 hónapon belül érvényesíthető kijelzőgarancia
keretein belül térítésmentesen kijavításra kerül.
A VIP garanciához részletes szabályzat az alábbi linken elérhető: vipszerviz.huawei.hu
A bevételkor azonnal nem megállapítható sérülések hiánya az átvételi elismervényen nem zárja ki azok
meglétét, ezek megállapítására bizonyos esetekben csak a szervizelés megkezdése ad lehetőséget.
Az ilyen esetekben a megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti a szervező ügyfélszolgálata a
megrendelőt, hogy a kijavítás nem végezhető el jótállás, vagy szavatosság keretein belül. Amennyiben a
megrendelő igényt tart rá, a lebonyolító bevizsgálja a terméket, értesíti a megrendelőt a kijavítás várható
költségeiről. Abban az esetben, amennyiben az árajánlat elutasításra kerül, a megrendelőnek rendeznie
kell szervizpartnerünk felé a szállítás (bruttó 3.000 HUF) és a bevizsgálás költségeit (bruttó 4300 HUF), ezt
követően a lebonyolító a kijavítás elvégzése nélkül juttatja vissza a terméket a megrendelőhöz.
Az elfogadott árajánlat esetében a megrendelő kifizeti a kijavítás költségeit, ebben a a bevizsgálás
költségeit nem szükséges rendeznie, a szállítás bruttó 3000 HUF-os költségét azonban igen.
Abban az esetben, ha az értesítést követően a megrendelő nem kéri a bevizsgálást sem, a terméket a
kijavítás elvégzése nélkül díjmentesen visszaküldi a megrendelőnek.
A termékek szállítása minden esetben az erre a célra alkalmas, megfelelően burkolt ládákban történik, így
kizárva a szállítás közbeni sérülések lehetőségét. Az átvételkor a megrendelő által becsomagolt, lehetőség
szerint a gyári dobozába helyezett terméket szivaccsal bélelt csomagba teszik és plombával lezárják. A
szervizben a kicsomagolás és a becsomagolás során videófelvétel készül a készülékről, mely garantálja,
hogy csak a már a beküldés előtt meglévő sérülések lehetnek az érintett készüléken.
A Huawei Technologies Hungary Kft. garantálja, hogy a szigorúan ellenőrzött gyártói előírásoknak
köszönhetően a szervizelés egyik állomása során nem sérülhet meg a beküldött termék. Fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy a készülékkel együtt beküldött kijelzőfólia, matrica és egyéb nem gyári tartozékok a javítás
során eltávolításra kerülnek, kérjük, hogy ezeket távolítsa el a szervizbeküldés előtt. Kérjük, hogy a
szervizbeküldés előtt végezzen adatmentést, mert a javítás során elveszett adatokért a szervező és a
lebonyolító sajnos nem tud felelősséget vállalni.
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A szolgáltatás keretében beküldött termék kijavítását szervizpartnerünk a termék átvételétől számított
akár 5 munkanap alatt elvégzi, amennyiben a kijavításhoz szükséges minden feltétel teljesül. Amennyiben
ez valamilyen okból több időt vesz igénybe, arról a megadott elérhetőségek egyikén a szervező
ügyfélszolgálata tájékoztatni fogja a megrendelőt. Abban az esetben, ha a kijavításhoz alkatrész
előreláthatóan tartósan nem lesz elérhető, szervizpartnerünk társaságunk előzetes jóváhagyását
követően csereutalványt állít ki, amennyiben a termék hibájának kijavítása jótállás, vagy szavatosság
körébe tartozott volna. A szervező ügyfélszolgálata erről szintén előzetes értesítést küld a megadott
elérhetőségek egyikén.
Abban az esetben, ha a termékkel együtt nem kerül beküldésre a vásárlást igazoló számla másolata, vagy
a blokk és az ahhoz tartozó gyártói Huawei jótállási jegy, annak pótlására kettő napon belül van
lehetősége, amennyiben ez nem teljesül, a lebonyolító javítás nélkül küldi vissza a beküldött terméket.
Ebben az esetben a válallt akár 5 munkanapos határidő megnövekedhet.

A jótállás körében nem kezelhető készülékekről:
A megrendelőnek természetesen lehetősége van beküldenie olyan készüléket is, amiről bizonyosan
megállapítható, hogy nem kezelhető jótállás, vagy szavatosság körében. tipusok újra, utánvétes fizetés.
Az ilyen esetekben az oda-vissza szállítás díja bruttó 3000 HUF, melyet elfogadott árajánlat esetében a
kijavítás költsége egészít ki. Az el nem fogadott árajánlat esetében a bevizsgálás költségét (bruttó 4300
HUF), illetve az oda-visszaszállítás költségét köteles rendezni szervizpartnerünk felé.

A beküldés menetéről:
1. A megrendelő felkeresi a Huawei ügyfélszolgálatát a 0680Huawei (0680482934) telefonszámon.
a. Az ügyfélszolgálati ügyintéző ellenőrzi az adatokat, a készülék típus és IMEI számát, hogy
megállapíthassa, hogy az érintett készülék esetében igénybe vehető –e a szolgáltatás.
b. Az ügyfélszolgálati ügyintéző rögzíti a készülék beküldéséhez szükséges személyes
adatokat:
vezetéknév, keresztnév, irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege,
házszám, emelet, ajtó, egyéb telefonszám, e-mail cím, a készülék típus és azonosító
száma, a vásárlás dátuma, a hiba részletes leírása, alternatív átadó személy esetén
"Név", alternatív átadó személy esetén Telefonszám.
2. Amennyiben a kérés hétfőtől-csütörtökig (kivéve ünnepnapok) 14:00 óra előttig beérkezik
(Magyar idő szerint) a terméket a Magyar Posta munkatársa, a továbbiakban „futár” akár már
másnap fel tudja venni, amennyiben nem akadályozza ezt bármilyen más tényező (például, de
nem kizárólag: hibásan, vagy hiányosan megadott adatok, vismajor, stb, illetve a megrendelő
kifejezett arra vonatkozó kérése esetében, hogy a terméket ne másnap vegye fel a futár). A
pénteken, hétvégén vagy ünnepnapon beérkezett megrendelések felvétele a következő
munkanapon történik.
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3. A megrendelő kitölti, ellenőrzi aláírja a küldött és előre kitöltött munkafelvételi lapokat, melyből
egy példányt visszahelyez a ládába, miután azt a futár is aláírta.
a. Készülékét a szerviz dobozba, vagy a saját díszdobozába helyezi a szükséges
dokumentumokkal (vásárlást igazoló számla, vagy Huawei gyártói, hologrammal és
sorszámmal ellátott garancialevél és blokk), tartozékokkal (töltőkábel, adapter,
fülhallgató), majd ezt a Huawei zacskóba helyezve lezárja
b. a megrendelő és a futár közösen a ládában található két plomba segítségével lezárja a
ládát
c. A ládában található dokumentum kísérő tasakot a láda tetejére ragasztják, majd a
Magyar Posta által kibocsájtott inverz dokumentumot bele helyezik.

A visszaküldés menetéről:
1.
2.
3.
4.

A javítás végeztével a készülékek szivacsos futárládában kerülnek kiküldésre.
A szervező ügyfélszolgálata e-mailben értesítést küld a kiküldés várható idejéről
A futárszolgálat a követező munkanapon kézbesíti a csomagokat.
Az átadáskor a megrendelő aláírja az átvételi elismervényt.

Érvényes 2017.11.15-tól a következő módosításig
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