Τα δεδομένα που μπορώ να μεταφέρω
από την παλιά μου συσκευή στο νέο μου
Huawei AppGallery smartphone

HUAWEI Forum
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το App Gallery και το
πώς μπορείτε να περάσετε τα δεδομένα και τις εφαρμογές σας
στο νέο σας κινητό μπορείτε να μπείτε στο HUAWEI Forum.

Γνωρίζοντας το

AppGallery

Online Support & Chat
Εξουσιοδοτημένα Επισκευαστικά Κέντρα
https://consumer.huawei.com/gr/support/
Σημεία Πώλησης *
Υποστήριξη μέσω ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής
Για Ελλάδα: +30 2111988000, 09:00 - 19:00
Δευτέρα έως Παρασκευή
(Εξαιρούνται εθνικές εορτές και αργίες)
Για Κύπρο: +357 22007177, 09:00 - 19:00
Δευτέρα έως Παρασκευή
(Εξαιρούνται εθνικές εορτές και αργίες)

Για την πλήρη λίστα με τα Σημεία Πώλησης μπορείτε
να μπείτε στο HUAWEI Forum.

Οι συσκευές της σειράς P40 δεν έχουν προεγκατεστημένα τα
Google Services και το Google Play. Σας προσκαλούμε να ζήσετε
την Τεχνολογικά Αναβαθμισμένη εμπειρία των εφαρμογών του
AppGallery!

consumer.huawei.com/gr

Ένας Κόσμος
νέων Εφαρμογών

AppGallery

Phone Clone
HUAWEI Βασικές Εφαρμογές
Έχουμε φορτώσει στις συσκευές μας μια συλλογή από βασικές
εφαρμογές για να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Από την Cloud Αποθήκευση έως τα Θέματα που
κάνουν τη συσκευή σας μοναδική. Έχουμε ακόμη και το δικό
μας υπερ-γρήγορο και ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης.

HUAWEI AppGallery

Πάνω από 11,000+ Διαθέσιμες Εφαρμογές

Σύνδεση των συσκευών σας
για μεταφορά

Το HUAWEI ID είναι το πρώτο και ευκολότερο
βήμα για την είσοδο στον κόσμο της Huawei.
Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για πρόσβαση σε
όλες τις υπηρεσίες της Huawei και το ολοκληρωμένο οικοσύστημα μας.

Κάντε λήψη του Phone Clone στην παλιά συσκευή
σας και αποκτήστε πρόσβαση στο Phone Clone
στη νέα συσκευή σας.

Επαφές, Μηνύματα, Φωτογραφίες
και Άλλα*
Είναι εύκολο να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από
ένα iPhone ή μία συσκευή Android στο νέο σας
HUAWEI Smartphone. Μόλις συνδεθούν οι
συσκευές, οι περισσότερες από τις Εφαρμογές
και τις Πληροφορίες σας θα μεταφερθούν πολύ
γρήγορα από το παλιό στο νέο σας Smartphone.

Πράγματα που δεν μεταφέρονται
αυτή τη στιγμή
Εφαρμογές που δεν μεταφέρονται στην Ελλάδα*
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HUAWEI AppGallery
To HUAWEI AppGallery έρχεται με μία σειρά
χαρακτηριστικών και όλα είναι εντυπωσιακά!
Από το απόρρητο, την ασφάλεια, την ποιότητα
και την εμπειρία χρήσης. Θα λατρέψετε τις
βασικές λειτουργίες:
Editorial control
4 επίπεδα ασφαλείας: ανίχνευση επικίνδυνων
δραστηριοτήτων, έλεγχος απορρήτου και
πολλά άλλα.
Γονικός έλεγχος: Σε ευθυγράμμιση με το
πρότυπο IARC.
Κέντρο Ανταμοιβών γεμάτο με δώρα και
προσφορές.

4 Ολοκληρωμένες λύσεις

HUAWEI πόντοι, κερδίστε τους κάθε φορά
που ξοδεύετε.

Έχουμε μία λύση για οποιοδήποτε τρόπο επιλέξετε για
να μεταβείτε από το παλιό στο νέο HUAWEI κινητό σας.

Phone
Clone

HUAWEI ID

AppGallery

HUAWEI
Forum
* Στο HUAWEI Forum θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις εφαρμογές
που δεν μεταφέρονται στην Ελλάδα.

