
Hüküm ve Koşullar: 

Promosyon yalnızca sınırlı bir süre boyunca geçerlidir. 

 

Amazon promosyonu istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar. 

Alışveriş Sepetinize eklediğiniz, koşullara uyan ve En İyi Fiyat özelliğine sahip ürünleri 

promosyon geçerliyken satın almamanız durumunda indirim uygulanmaz. 

 

Promosyon, yalnızca ürün bilgi sayfalarında teklif mesajı görüntülenen ve koşullara uyan 

ürünlerde geçerlidir. 

 

Promosyon yalnızca teklif mesajında belirtilen satıcı tarafından satılan ürünlerde geçerlidir. 

Hediye ürünün rengi kampanya tanıtım görselinde belirtilenden farklılık gösterebilir. 

 

Diğer satıcılar tarafından satılan aynı ürünlerde geçerli değildir. Örneğin, promosyon 

Amazon.com.tr'nin sunduğu pişirme ürünleri için geçerliyse Amazon.com.tr web sitesindeki 

diğer satıcıların sunduğu aynı pişirme ürünleri için geçerli değildir.  

 

Promosyonda aksi belirtilmediği sürece, promosyon koşullara uyan en düşük fiyatlı ürün için 

geçerlidir ve diğer tekliflerle birleştirilemez. 

 

Koşullara uyan ve Bonus özelliğindeki ürünlerin tümü tek bir siparişte satın alınmalı ve tek bir 

adrese gönderilmelidir. 

 

Promosyon ürünlerinin herhangi birini iade ederseniz, Bonus ürününüzün değerini iade 

ödemenizden düşeriz. 

 

Kargo ve taşıma ücretleri, Bonus ürünleri dahil olmak üzere tüm ürünlerde geçerlidir. 

 

1-Tık ile verilen siparişlerde geçerli değildir. 

Teklif stoklarla sınırlıdır. 

 

Teklif, kanunen yasak olan yerlerde geçersizdir 

Huawei P30 ve P30 Pro Ekran Garantisi Şartları ve Kayıt Süreci  

Koşullar 

P30 ve P30 Pro model Huawei telefonlar için fatura tarihinden itibaren 90 gün boyunca ve 

sadece bir defa geçerlidir.  

Ekran veya arka kapak aynı anda kırık ise müşteri talebi doğrultusunda sadece birisi ücretsiz 

tamir edilecektir.  

Kasti hasarlar, çizikler, sıvı teması, yanık gibi hasarlar kapsam dışıdır. Arka kapaktaki kamera 

lensi ve modülleri kapsam dışıdır. Eğer ürünün veya ekranın çalışmasını engelleyen başka 

garanti içi veya dışı arızalar varsa önce bunların tamiri gereklidir.  

Sadece Huawei Telekomünikasyon A.Ş.’nin Türkiye’ye ithal ettiği telefonlar için geçerlidir.  

Ürünü satın aldıktan sonra 12 Mayıs 2019 tarihine kadar telefonunuza ön yüklü Hicare 

uygulamasına girerek kayıt olmanız gereklidir. Bu tarihten sonra kayıt yapılamayacak olup 

kayıtsız ürünler kampanyadan faydalanamaz 



Etkinliğe katılmak için HiCare 9.0.11.XX sürümü yüklü olmalıdır. Eğer telefonunuzda HiCare 

yüklü değilse veya eski versiyon ise Play Store Google mağazası üzerinden Hicare uygulamasını 

indirebilirsiniz. Kayıt sürecini ve kalan süreyi Hicare üzerinden Garanti Sorgulama bölümünde 

görebilirsiniz. Ortalama 7 gün içinde tamamlanmaktadır. 

 

Kayıt İşlemi 

Telefonunuzdan Hicare uygulamasına girilir, bölge olarak Türkiye seçilir.  

Servis bölümüne girilir ve üstte Ücretsiz Ekran Garantisi Kaydı bölümünden Buraya Tıkla 

basılır. Ardından gelecek ekranda aşağı inilir ve Buraya Tıklayın basılır. Gelen ekranda Huawei 

Kimliği kaydı gerçekleştirildikten sonra garanti kaydı otomatik tamamlanır. Kayıt için Facebook 

veya Google hesabı da kullanılabilir. 
 


