Trgovina z aplikacijami HUAWEI
AppGallery je varen vir širokega nabora
tujih in slovenskih aplikacij. Poskenirajte
kodo QR in začnite raziskovati nove
možnosti na platformi prihodnosti.

V kolikor naletite na kakršnokoli
tehnično težavo ali pa se vam
poraja kakršnokoli vprašanje v
zvezi z vašo novo napravo
HUAWEI, se lahko vedno
obrnete na nas. Poskenirajte
kodo QR spodaj za seznam vseh
kontaktnih podatkov ali pa v
brskalnik vpišite povezavo, ki je
zapisana na desnem robu te
strani zloženke.
Poiščete nas lahko tudi na
družbenih omrežjih kot je
Instagram, kjer nas najdete pod
@huaweimobilesi ali pa nas
poiščite na Facebooku.

RAZIŠČITE VEČ

Prijazni opomnik: storitve in trgovina Google Play niso
na voljo na določenih modelih. Za več informacij se obrnite
na prodajno osebje.

https://consumer.huawei.com/si/community/details/tehnicna-vprasanja-in-pomoc/topicId_25643/

TEHNIČNA POMOČ
IN VPRAŠANJA

Odkrijte več

HUAWEI ZDRAVJE
Vaš zdravstveni in športni sopotnik
Aplikacija HUAWEI Zdravje vam prinaša celostni pogled
na vaš svet zdravja in ﬁtnesa.
• Podpira do 15 različnih načinov vadbe z možnostjo dostopa
do podrobnih informacij o vadbi, s katerimi lahko izboljšate
izvedbo le teh.
• Raziščite različne vaje, ki jih lahko opravljate dnevno, da
postopoma izboljšate vaše zdravje.
• Dostopajte do podrobne analize spanja, srčnega utripa in
zgubljanja teže.

HUAWEI BRSKALNIK
Hitro brskanje in enostavna uporaba
Brskalnik HUAWEI je namenjen zagotavljanju hitrega
brskanja po internetu, priročnega iskanja in celovite
zaščite zasebnosti. Hkrati vas bo brskalnik tudi obveščal o
novicah, da ostanete na tekočem.
• Varen, hiter in prednameščen.
• Popolna integracija s Huawei strojno opremo, ki zagotavlja
varnost in učinkovito delovanje.
• Podpira najnovejše HTML5 strani.
• Brezhiben dostop do spletnih strani in spletnih storitev.

HUAWEI PODPORA
Strokovna podpora v vaši dlani
Podpora je prednameščena aplikacija na vseh pametnih
telefonih in tablicah Huawei, ki omogoča dostop do
številnih storitev za uporabniško izkušnjo in izboljšavo.

Kaj je HUAWEI AppGallery?
Kje na svetu je HUAWEI
AppGallery na voljo?
AppGallery je uradna platforma HUAWEI in ena izmed
treh najboljših platform na svetu za distribucijo aplikacij.
HUAWEI AppGallery se je prvič pojavila na tržišču leta
2011 na Kitajskem. Globalna verzija aplikacije se je na
tržišču pojavila aprila 2018.

HUAWEI ID

HUAWEI TEME

Ključ do vašega mobilnega življenja

Umetnost v vašem žepu

HUAWEI ID je v središču vsega - priročno povezan z
vsemi našimi aplikacijami, tako da lahko uporabnik
dostopa do vsega z enim samim dotikom. Vaš ID bo
popolnoma zaščiten.

Vizija Huawei je, da postane HUAWEI AppGallery odprta,
inovativna platforma za distribucijo aplikacij, ki je
dostopna vsem uporabnikom. S HUAWEI AppGallery želi
Huawei obvarovati uporabnikovo varnost in zasebnost,
medtem ko jim ponuja edinstveno in pametno izkušnjo.

Na deset tisoče elegantnih tem, pisav in ozadij, ki
omogočajo, da si ustvarite prilagojen videz svojega
telefona s trendovskimi dizajni in vodilnimi
umetnostmi.
• Tema za vsako razpoloženje.
• Izvrsten tekst.
• Ozadja, ki izhajajo iz naravet.

HUAWEI OBLAK

HUAWEI AppGallery ima devet let izkušenj zbiranja in
distribucije tako globalnih kot lokalnih aplikacij. HUAWEI
AppGallery je na voljo v več kot 170 državah in ima
mesečno več kot 400 milijonov aktivnih uporabnikov.

Shranite svoje podatke na varno
Prvih 5 GB brezplačnih, z možnostjo nakupa
dodatnega prostora.

Varnost
HUAWEI AppGallery je zaupanja vredna
platforma, kjer si lahko uporabniki naložijo
aplikacije.

Kakovost
HUAWEI AppGallery je platforma za distribucijo
aplikacij, ki združuje popularne aplikacije po
svetu.

Inovacije
HUAWEI AppGallery je mesto, kjer lahko
uporabniki najdejo aplikacije, optimizirane s
Huaweievo edinstveno strojno opremo in
programsko zmogljivostjo za inovativno
izkušnjo.

HUAWEI VIDEO
Izkusite nov pogled
Huawei video je vsebinsko središče s široko in pestro
izbiro ﬁlmov, tv serij in kratkih vsebin za več ur zabave.
Mednarodna in lokalna vsebina, ki vam je na voljo po
najugodnejši ceni brez vezave.
S 4.000 naslovi že na voljo, lahko dostopate do
raznolikega in posodobljenega kataloga vsebin. Prav
tako je na voljo izposoja videov za ogled najnovejših
vsebin.
• Podpira 2 napravi naenkrat.
• HD vsebina.
• Predvajajte svojo vsebino tudi na televiziji s Chromecast.

HUAWEI Oblak podarja 5 GB brezplačnega prostora za
Huawei uporabnike po svetu. Lahko tudi zakupite
dodaten prostor na napravah s sistemom EMUI 5.1 ali
višje.
• Shranite svoje podatke na varno.
• Enkripcija zagotavlja, da so vaše datoteke varne v
oblaku.
• Varnostno kopirajte in sinhronizirajte vaše podatke
avtomatsko.

