
 

C2 General 

Informarea clientului – Huawei Mobile Services 

Dispozitivul pe care l-ati selectat este un smartphone Huawei, cu un nou ecosistem de aplicatii si servicii 

cunoscut sub denumirea de Huawei AppGallery, unde veti experimenta multe dintre solutiile si 

aplicațiile grozave  despre care va asteptati sa le gasiti pe un smartphone (si multe altele). 

Ințelegem ca aceasta este o alegere noua si interesanta si, pentru ca este posibil sa fiti mai familiarizati 

cu experienta și functionalitatea GMS (Google Mobile Services), dorim sa va aducem la cunostinta 

urmatoarele aspecte: 

 Huawei AppGallery ii ajuta pe utilizatori sa descopere, sa gaseasca si sa descarce mii de aplicatii 

usor si sigur si este unul dintre primele 3 magazine de aplicatii din lume. 

 Huawei AppGallery are peste 55.000 de aplicatii si creste rapid in fiecare zi. 

 Aplicatiile Google, precum Google Play, Google Pay, Google Maps si Youtube nu vor fi disponibile 

implicit. 

 Puteti accesa unele dintre serviciile de aplicatii favorite folosind browser-ul web, inclusiv unele 

servicii Google, cum ar fi Google Maps si YouTube, care pot fi usor marcate sau adaugate pe 

ecranul principal al telefonului dumneavoastra. 

 Este important de stiut ca este posibil ca anumite servicii de divertisment care sunt parte din “My 

Vodafone” sa nu fie disponibile 

 Cele mai populare aplicatii de socializare sunt disponibile direct din App Gallery precum: Tik Tok, 

Snapchat, Tinder iar altele precum Whatsapp sau Facebook pot fi descarcarcate printr-un click din 

App Gallery folosind site-ul official al aplicatiei. 

 Din motive de securitate, nu este recomandat sa cautati sau sa utilizati aplicatii care nu sunt 

disponibile in Huawei AppGallery. 

 Huawei Phone Clone ramane un mod sigur si rapid de a transfera date, precum fotografii, contacte 

si alte date intre smartphone-ul vechi si cel nou. Huawei Phone Clone poate fi, de asemenea, 

utilizat in timpul procesului de configurare a dispozitivului pentru a copia anumite aplicatii, insa 

este posibil sa nu primeasca actualizari viitoare. 

 Daca exista o aplicatie pe care nu o puteti gasi in Huawei AppGallery, nu va faceti griji, anuntati-ne  

prin functia “Wishlist” si vom depune eforturi pentru a o adauga cat mai curand posibil. 

 Fii atent la sectiunea „Aplicatii de top” in fiecare zi - Huawei adauga tot timpul o multime de 

aplicatii noi! 

 

Pentru mai multe intrebari despre acest dispozitiv sau pentru a va ajuta la configurarea dispozitivului 

dvs., va rugam sa nu ezitati sa contactati fie linia telefonica Huawei, fie site-ul Huawei, mentionate mai 

jos: 

 Huawei Hotline: 0800400896 

 Huawei Website: https://consumer.huawei.com/ro/ 

Vodafone nu este responsabila si nu isi asuma raspunderea pentru aplicatii terte, descarcate prin 

intermediul Huawei AppGallery sau printr-o alta modalitate. 
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