Ekrano apsaugos garantija
Aukščiausios kokybės „ POCO F4 GT “ aptarnavimas
Be teisinių garantijų suteiktų vartotojų teisių ir pagal sąlygas, kurios yra paskelbtos
https://www.po.co/global/service/warranty/ visiems vartotojams bus taikoma ši savanoriška
papildoma ir nemokama komercinė garantija Lietuvos teritorijoje („Vartotojas“). Komercinę garantiją
siūlo Xiaomi Technology Netherlands B.V, registruota adresu Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM,
Holland
1.

Ekrano apsaugos garantija,
a)

Taikymo sritis

Vartotojai, kurie įsigyja POCO F4 GT/ POCO F4 nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. gegužės 1 d., bet
kokiu oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (fizinėje vietoje arba internetu) Lietuvos teritorijoje
(„Teritorija“) ir suaktyvina išmanųjį telefoną Teritorijoje, pirmuosius šešis (6) mėnesius po pirkimo galės
pasinaudoti vienkartine (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei
aukščiau paminėtų produktų ekranas buvo pažeistas ar sugadintas dėl netyčinio Vartotojo veiksmo
(pvz. netyčinio produkto nukritimo).
Toks ekrano remontas yra nemokamas ir, jei reikia, ekrano pakeitimas taip pat atliekamas nemokamai.
Norėdami pasinaudoti šia komercine garantija, Vartotojai turi kreiptis į „Xiaomi“ klientų aptarnavimo
centrą MTTC, Telefonu 8 700 70 700 arba El. paštu info@mttc.lt Vartotojų gali būti paprašyta
atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą.
b)

Išimtys

Ši komercinė garantija netaikoma ir neapima šių atvejų:
I.
II.
III.

Ekrano pažeidimas, padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo;
Pažeidimai, darantys įtaką tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai ar kita estetinė ekrano
išvaizda;
Žala, patirta dėl kenkėjiškų programų, neteisėtos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų,
kurias naudoja Vartotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat netaikoma šiais atvejais:

I.
II.
III.
IV.

Vartotojas nepateikia pirkimo sąskaitos faktūros;
Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, pašalintas ar sugadintas;
Produktas yra suklastotas ir jo negamino „Xiaomi“;
Defektas atsirado dėl nenumatyto naudojimo arba prieštaraujant „Xioami“ ar pardavėjo
instrukcijoms, vadovams ar gairėms;
V.
Defektas atsiranda dėl paties Vartotojo atlikto ar neteisėto remonto / manipuliavimo arba
neleistinų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos ar komponentų naudojimo.
Ši komercinė garantija netaikoma produktams, kuriuos dėl ekrano pažeidimų ar pakeitimų reikia
pakeisti nauju produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisiniai garantiniai standartai.
Niekas šioje komercinėje garantijoje neriboja Vartotojų teisių pagal galiojančius įstatymus.

