
توجه: به ازاء هر کد ملى تنها امکان دو بار ثبت نام در این جشنواره خواهد بود. 
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مدارك مورد نیاز جهت دریافت هدایا:
کارت ملى (حضور شخص متقاضى الزامیست)

فاکتور گوشى به تاریخ روز و نام خریدار
گوشى خریدارى شده (روشن+سیم کارت مشترى)

برچسب B بر روى جعبه

رسیــد دستگاه پوز (یا کپى چکهـاى پرداختى)
دقیقا به مبلـغ و تاریخ فاکتــور

برای اطالعات بیشــتر QR کد باال را اســکن کنید.

مدل هدایــــا
P30 Pro

 nova 5T

P30  lite

Y9s

Y9 Prime 2019

Y7 Prime 2019

Y6 Prime 2019

 Y5 2019

کیف پول درسا
کیف پول درسا 

ست چوبى ادارى

ست چوبى ادارى

ست چوبى ادارى

ست چوبى ادارى

ست چوبى ادارى

ست چوبى ادارى

الزم به ذکر است که این جشنــواره در روزهاى تعطیل انجام نخواهد شد.

1399/03/22 الى   1399/03/17 تاریخ  از  جدول  در  شده  ذکر  هوآوى  هوشمنــد  هاى  ازگوشى  یک  هر  خرید  با 
با مراجعه به مراکز درج شده در پشت صفحه، هدایاى خود را دریافت نمائیــد. از فروشگاه هاى شهر و  از هرکدام 
تنها هدیه  دریافت  باشد.  مى  معتبر  گارانتى  داراى  هاى  گوشى  مخصوص  فقط  جشنواره  این  است  ذکر  به  الزم 
منوط به روشن نمودن گوشى به همراه سیم کارت فرد خریدار در غرفه هوآوى مى باشد. در صورت خرید و دریافت
داشت.   نخواهد  وجود  هوآوى  هاى  غرفه  محل  در  هدیه  مجدد  دریافت  امکان  آنالین،  صورت  به  هدایا 

جشنواره بهاره محصوالت هوآوى



نشانى مراکز جهت اخذ هدایا:

ارومیه بلوار باکرى، مجتمع موبایل خلیلى
اصفهان، خیابان فردوسى، جنب بازار موبایل، برندشاپ هوآوى (مانتراتل)

اهواز، خیابان نادرى، چهار راه نادرى، پاساژ آرین
تبریز، خیابان شریعتى جنوبى، بازار موبایل ارگ

تهران، خیابان جمهورى تقاطع حافظ ، پاساژ چارسو، طبقه همکف، پالكB12، برندشاپ هوآوى
تهران، خیابان جمهورى تقاطع حافظ ، پاساژ چارسو، طبقه همکف، پالك B8، فروشگاه دیجى لند 

تهران، خیابان ولیعصر، ابتداى خیابان میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه ى همکف ,  پالك6، برندشاپ هوآوى
تهران، خیابان حافظ، بازار موبایل ایران 1، طبقه ى همکف، پالك هاى241،242،231،232، برندشاپ هوآوى 

تهران، آیت اله سعیدى خیابان یافت آباد شرقى بازار موبایل ایران 2
رشت،  سبزه میدان، خیابان الکانى پاساژ عالالدین 

سارى، خیابان فردوسى، روبروى بانک تجارت، بازار بزرگ موبایل سارى
شیراز، خیابان داریوش مجتمع صوت و تصویر فارس، طبقه -1

شیراز، میدان اطلسى، جنب بانک مسکن، برندشاپ هوآوى (شیبانیان)
قائمشهر، خیابان طالقانى، پاساژ نسیم، طبقه -1 

قزوین، ما بین چهارراه خیام و فردوسى، مجتمع تجارى مهر ماهریا،طبقه همکف
قم، 55مترى عمار یاسر ،مجنمع تجارى الزهرا ،طبقه همکف 

کرج، میدان شهدا، بازار موبایل، طبقه همکف
کرج، فردیس، فلکه سوم، مجتمع تجارى بعثت، طبقه همکف
کرج، 45 مترى گلشهر، خیابان درختى، بازار موبایل درختى

کرمان، بلوار جهورى، بازارموبایل ایران3 
کرمانشاه، میدان آزادى، پاساژ زیتون

گرگان، خیابان سرخواجه پاساژ عالالدین
گنبد، خیابان شریعتى، بازار موبایل عظیمى

مشهد، خیابان احمداباد بین بهشت و پاستور مجتمع موبایل مشهد(-1)
مشهد، خیابان احمداباد بین پاستور و قائم مجتمع ورسیج

یزد، خیابان ایت اهللا کاشانى، مجتمع تجارى شهاب

 

 

لطفا قبل از خریــد با ارسال کد IMEI دستگاه به سامانه پیام کوتاه 100042000  از صحت گارانتى محصول خود اطمینان حاصل فرمایید.

مدل های منتخب


