Informare pentru clienți – Huawei Mobile Services
Dispozitivul pe care l-ați ales este un smpartphone Huawei, cu un sistem nou lansat pe piață. Din acest motiv, dorim
să vă atragem atenția asupra câtorva aspecte pentru a ne asigura că le cunoașteți și sunteți de acord cu ele.
Smarphone-ul Huawei pe care l-ați ales rulează pe Huawei Mobile Services (HMS) în plus față de software-ul Android
Open Source Platform (AOSP), dar nu include pachetul Google Mobile Services (GMS). Aceasta înseamnă că
experiența utilizatorului (inclusiv aplicațiile disponibile) va fi diferită de cea de pe alte dispozitive Android și că nu
toate aplicațiile vor funcționa la fel. Rețineți, cu precădere:








Aplicațiile Google, cum ar fi Google Play, Google Pay, Google Maps și YouTube nu vor fi disponibile.
Deși Huawei AppGallery (magazinul de aplicații Huawei) oferă numeroase aplicații similare cu cele disponibile
în magazinul Google Play, nu toate platformele oferite de Google Play sau alte canale vor fi disponibile pe
acest dispozitiv sau este posibil să includă mai puține funcții.
Este important să rețineți că anumite servicii de divertisment incluse în tarif nu vor fi disponibile, acestea sunt:
o HBO Go – aplicatia este disponibila doar prin transferul de pe vechiul telefon cu Phone Clone si
accesarea meniului urmator: Setari->Aplicatii->HBO Go->Stocare-> "STERGETI DATELE"
o MyVodafone – aplicația poate fi accesată doar prin broswer aici
https://www.vodafone.ro/myvodafone/
Din motive de siguranță, găsirea sau folosirea unor soluții intermediare pentru încărcarea de aplicații care nu
sunt disponibile în Huawei AppGallery nu este recomandată.
Utilizarea funcției Huawei Phone Clone în timpul procedurii de configurare a telefonului poate implica și
copierea aplicațiilor de pe telefonul vechi și este posibil ca acestea să nu fie actualizate ulterior.

Vodafone nu acceptă și nu își asumă nicio răspundere pentru orice aplicații terțe, indiferent dacă sunt descărcate
prin Huawei AppGallery sau în alt mod.

Consimțământ pentru sondaje în rândul clienților
Sunteți printre primii clienți Vodafone care achiziționează dispozitivul Huawei P40 Lite absolut minunat!
Deoarece ați achiziționat unul dintre cele mai noi telefoane disponibile pe piață, am dori să aflăm mai multe despre
experiența dvs. și despre cât de diferit este Huawei P40 Lite de vechiul dvs. telefon.
Am apelat la o companie de cercetare de piață de renume, Kantar, pentru a efectua acest sondaj în numele nostru.
În acest scop, avem nevoie de permisiunea dvs. de a dezvălui datele dvs. personale (nume, număr de telefon, email
și adresă) aceste companii, exclusiv pentru acest sondaj specific. Datele dvs. nu vor fi utilizate în alt scop.
Sondajul nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute; în aproximativ 5 zile, veți primi un SMS din partea noastră, cu
un link către un sondaj online.
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