: تاريخ

Date

Subject:
Terms and Conditions for P40 Pro
device
Consumer Copy
Thank you for sharing your interest in purchasing the
HUAWEI P40 Pro. Before you make the payment,
please read the following information carefully and
understand all terms and conditions. The purchase can
only be made once you have read, accepted and signed
this consent form.

1.

HUAWEI P40 Pro uses Android 10 + HMS
(HUAWEI Mobile Service). GMS (Google
Mobile Service) is not pre-installed when
phone is purchased. Any applications or
services related to GMS (Google Mobile
Service) may not work on this device.

2. Before your purchase, you fully understand
and accept the device's default factory settings,
including hardware specifications and software
configurations. Taking into consideration

الشروط و االحكام لجهاز
Huawei P40 Pro
نسخة المستهلك

HUAWEI P40 شكرا على اهتمامك بشراء جهاز
ً
نرجو قبل إتمام عملية الدفع قراءة المعلومات التالية.Pro
 ال يمكن.بعناية وفهم جميع الشروط واألحكام الواردة فيها
أتمام عملية الشراء اال بعد الموافقة على الشروط و االحكام
:من خالل التوقيع فيها
) نظامHUAWEI P40 Pro(  يستخدم جهاز.1
) وهي خدمةAndroid 10 + HMS( تشغيل
 حيث لم يتم تثبيت خدمة جوجل.هواوي موبايل
HUAWEI ) مسبقًا في جهازGMS( موبايل
 وايضا ً قد ال تعمل أي. عند شراء الهاتفP40 Pro
 (خدمة جوجلGMS تطبيقات أو خدمات متعلقة بـ
..موبايل ) على هذا الجهاز
 انت على دراية تامة، قبل عملية الشراء والدفع.2
وتوافق على جميع إعدادات المصنع االفتراضية
 بما في ذلك مواصفات الجهاز وتكويناته،للجهاز
 مع االخذ بعين االعتبار ان الجهاز ال،البرامجية
.) يحتوي على (خدمة جوجل موبايل

that the device does not contain
 أوافق بموجب هذا التوقيع و أؤكد علمي بهذه.3
(Google Mobile Service).
الشروط وأوافق على احكامها لذلك أقرر شراء
 اللون الرصاصيHUAWEI P40 Pro جهاز
األسود
اللون
/ـــــــــــــــــــــــــــ
3. I hereby agree to sign and I confirm my
 وأفهم تما ًما جميع مواصفات.ــــــــــــــــــــــــــ
knowledge of these terms, therefore I decide to
.HUAWEI P40 Pro وشروط المتعلقة بجهاز
buy HUAWEI P40 Pro
Silver Frost
color________pcs, Black color________pcs. I
have carefully read and fully understand all
specifications and terms of HUAWEI P40 Pro.

4.

This consent form has two copies. One copy
will be kept with the consumer and the other
copy will be kept with the seller

، يحتوي نموذج الشروط و االحكام على نسختين.4
.حيث يحتفظ المستهلك بنسخة والبائع بنسخة اخرى
وتفضلوا بقبول فـــائق االحترام

Yours sincerely

____________________:/Sign التوقيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــStamp/الختم

: تاريخ

Date

Subject: Terms and Conditions for
P40 Pro device Seller Copy
Thank you for sharing your interest in purchasing the
HUAWEI P40 Pro. Before you make the payment,
please read the following information carefully and
understand all terms and conditions. The purchase can
only be made once you have read, accepted and signed
this consent form.

1.

الشروط و االحكام لجهاز
Huawei P40 Pro
نسخة البائع

HUAWEI P40 شكرا على اهتمامك بشراء جهاز
ً
نرجو قبل إتمام عملية الدفع قراءة المعلومات التالية.Pro
 ال يمكن.بعناية وفهم جميع الشروط واألحكام الواردة فيها
أتمام عملية الشراء اال بعد الموافقة على الشروط و االحكام
:من خالل التوقيع فيها

HUAWEI P40 Pro uses Android 10 + HMS
(HUAWEI Mobile Service). GMS (Google
Mobile Service) is not pre-installed when
phone is purchased. Any applications or
services related to GMS (Google Mobile
Service)may not work on this device.

) نظامHUAWEI P40 Pro(  يستخدم جهاز.1
) وهي خدمةAndroid 10 + HMS( تشغيل
 حيث لم يتم تثبيت خدمة جوجل.هواوي موبايل
HUAWEI ) مسبقًا في جهازGMS( موبايل
 وايضا ً قد ال تعمل أي. عند شراء الهاتفP40 Pro
 (خدمة جوجلGMS تطبيقات أو خدمات متعلقة بـ
..موبايل ) على هذا الجهاز
2. Before your purchase, you fully understand
and accept the device's default factory settings,
including hardware specifications and software
configurations. Taking into consideration that
the device does not contain (Google Mobile
Service).

5.

I hereby agree to sign and I confirm my
knowledge of these terms, therefore I decide to
buy HUAWEI P40 Pro
Silver Frost
color________pcs, Black color________pcs. I
have carefully read and fully understand all
specifications and terms of HUAWEI P40 Pro.

3.

This consent form has two copies. One copy
will be kept with the consumer and the other
copy will be kept with the seller
Yours sincerely

 انت على دراية تامة، قبل عملية الشراء والدفع.2
وتوافق على جميع إعدادات المصنع االفتراضية
 بما في ذلك مواصفات الجهاز وتكويناته،للجهاز
 مع االخذ بعين االعتبار ان الجهاز ال،البرامجية
.) يحتوي على (خدمة جوجل موبايل
 أوافق بموجب هذا التوقيع و أؤكد علمي بهذه الشر.3
وط وأوافق على احكامها لذلك أقرر شراء جهاز
 اللون الرصاصي ــــــــــHUAWEI P40 Pro
 وأفه. اللون األسود ــــــــــــــــــــــــــ/ـــــــــــــــــ
م تما ًما جميع مواصفات وشروط المتعلقة بجهاز
.HUAWEI P40 Pro
.4
، يحتوي نموذج الشروط و االحكام على نسختين.5
.حيث يحتفظ المستهلك بنسخة والبائع بنسخة اخرى
وتفضلوا بقبول فـــائق االحترام

Thank you for your kind cooperation.

____________________:/Sign التوقيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــStamp/الختم

