
 

 

Ierobežotas pieejamības iekšēja informācija 

Xiaomi 12 T Pro/Xiaomi 12 T premium serviss 

 

Papildus garantijas nodrošinātajām patērētāja tiesībām un nosacījumiem, kas publicēti 

https://www.mi.com/global/service/warranty, visiem patērētājiem, turpmāk (“Pircējs”), kas 

iegādājušies un aktivizējuši Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T (“Preci”) Latvijas teritorijā, tiek piešķirta 

brīvprātīga papildus un bezmaksas garantija atbilstoši norādītajam 1.; 2. Komerciālo garantiju 

piedāvā Xiaomi H.K. Limited, juridiskā adrese Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 

15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkonga. 

1. 24 mēnešu garantija, 

Xiaomi garantē Pircējam, ka jūsu Prece normālas lietošanas laikā neradīsies ar materiāliem un 

ražošanas defektiem saistīti defekti divdesmit četrus (24) mēnešus, sākot no datuma, kad gala 

lietotājs iegādājās Preci. 

2. Ekrāna aizsardzības garantija,  

a) Garantijas apmērs 

Pircēji, kuri iegādājas Preci no 2022. gada 13. Oktobra līdz 2023. gada 13. Oktobrim izmantojot 

jebkuru oficiālo Xiaomi pārdošanas kanālu (tiešsaistē vai bezsaistē [Latvijas Republikas teritorijā] 

(“Teritorija”) un aktivizē Preci šajā Teritorijā, būs tiesības uz vienreizēju (1) bezmaksas remonta 

pakalpojumu vietējā Xiaomi servisa centrā sešu (6) mēnešu laikā kopš pirkuma brīža, ja iepriekš 

minēto Preču ekrāns tiek sabojāts vai tam konstatēti trūkumi, kas nav uzskatāmi par Pircēja 

apzinātas darbības rezultātu (t.i., piemēram, netīša Preces nomešana). 

Šāda ekrāna salabošana būs bezmaksas un, ja nepieciešams, arī nomaiņas ekrāns būs bezmaksas. 

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējiem jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. 

Pircējiem, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu. 

b) Izņēmumi 

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:   

I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā; 

II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi; 

III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses 

lietotņu lietošanas rezultātā. 

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:  

I. Pircējs neiesniedz pavadzīmi vai piegādes rēķinu; 

II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts; 

III. Prece ir pakaļdarinājums un nav Xiaomi ražojums; 

IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja 

norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem; 

V. Bojājumi radušies, Pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantojot 

nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus. 

Komerciālā garantija netiek piemērota Precēm, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstātas ar 

jaunu Preci. Šādi aizvietotai precei ir likumā noteiktie garantijas standarti. 

Neviena šīs komerciālās garantijas daļa neierobežo Pircēja likumā noteiktās tiesības. 


