
HUAWEI 
GEEFT ANTWOORD
O N S  E N G A G E M E N T  N A A R  J O U

Bij Huawei zetten we onze consumenten altijd 
op de eerste plaats, ongeacht de uitdagingen 
waar we voor staan.

Alle Huawei smartphones en tablets blijven bevei-
ligingspatches en Android-updates ontvangen.

Iedereen die al een Huawei smartphone heeft 
gekocht, of op het punt staat er een te kopen, blijft 
toegang krijgen tot een wereld van apps, zoals 
dat altijd het geval geweest is. Alle apparaten 
blijven gedekt door onze fabrieksgarantie en 
krijgen een volledige serviceondersteuning.

Onze meest populaire huidige apparaten, 
inclusief de P30-Series, zullen toegang hebben 
tot Android Q. Meer nog, we hebben reeds een 
beta developer programma voor Android Q 
gelanceerd, dat nu loopt op onze Mate 20 Pro 
smartphone.

We zijn ons er ten zeerste van bewust dat je 
misschien nog meer vragen hebt. Hieronder vind 
je alle antwoorden op de meest voorkomende 
punten van verwarring en geruchten op 
consumer.huawei.com/be/campaign/huawei-
answers.
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G E R U C H T A N T W O O R D

#1
Huawei smartphones en 
tablets krijgen geen software 
of beveiligingsupdates meer.

Voortdurende beveiligings- en software-updates zullen worden verstrekt om alle 
Huawei smartphones en tablets veilig en up-to-date te houden.

#2
Android wordt automatisch 
verwijderd van Huawei 
smartphones en tablets.

Android wordt niet automatisch verwijderd van Huawei smartphones en tablets. 
We blijven nauw samenwerken met onze partners om ervoor te zorgen dat onze 
consumenten altijd van de best mogelijke ervaring kunnen genieten.

#3

Huawei-gebruikers kunnen 
niet langer apps zoals 
WhatsApp, Facebook of 
Instagram downloaden of 
gebruiken.

Voor alle Huawei-smartphones en -tablets kunnen de apps WhatsApp, Facebook en 
Instagram worden gedownload en gebruikt zoals gebruikelijk.

#4

Als u uw Huawei smartphone 
of tablet reset, verliest u 
permanent de toegang tot 
Android Services en Google 
Apps.

Als u uw Huawei smartphone of tablet reset naar de fabrieksinstellingen, kunnen 
Android Services en Google Apps nog steeds gedownload en gebruikt worden zoals 
gewoonlijk.

#5

De huidige situatie heeft 
gevolgen voor de garantie 
op Huawei smartphones en 
tablets.

Er is niets veranderd. Huawei biedt de service na verkoop aan zoals voorheen, in 
overeenstemming met het bestaande garantiebeleid.

#6
Huawei smartphones & 
tablets bieden minder 
functionaliteit.

Alle Huawei smartphones & tablets zullen blijven functioneren zoals altijd.

#7
Huawei zal geen smartphones 
meer verkopen.

Huawei zal smartphones blijven verkopen. Verder zullen we blijven investeren in 
onderzoek en ontwikkeling om toonaangevende innovatie en de best mogelijke 
smartphone-ervaring te leveren.

#8
Microsoft-software zal 
binnenkort verouderd zijn op 
Huawei-laptops.

Microsoft heeft bevestigd dat Huaweitoestellen met Microsoftsoftware updates en 
ondersteuning krijgen. 

#9
De P30 & de P30 Pro krijgen 
geen toegang tot Android Q.

We zijn ervan overtuigd dat onze meest populaire apparaten, waaronder de P30-serie, 
toegang zullen krijgen tot Android Q. We werken al vele maanden samen met derden om 
ervoor te zorgen dat apparaten in staat zullen zijn om Android Q updates te ontvangen. 
Technische voorbereidingen en testen zijn al begonnen voor meer dan 17 apparaten. 
Onze Mate 20 Pro heeft al toestemming gekregen om Android Q te ontvangen wanneer 
die wordt uitgebracht door Google.

Hier is de lijst van de producten die we hebben ingediend om te upgraden naar Android Q.

NR. MARKETINGNAAM

1 P30 Pro

2 P30

3 Mate 20

4 Mate 20 Pro

5 PORSCHE DESIGN Mate 2O RS

6 P30 Lite

7 P Smart 2019

8 P Smart +2019

9 P Smart Z

10 Mate 20 X

11 Mate 20 X (5G)

12 P20 Pro

13 P20

14 Mate 10 Pro

15 PORSCHE DESIGNN Mate 10

16 Mate 10

17 Mate 20 Lite




