TERMÍNY A PODMÍNKY

HP DesignJet Cashback („Propagační akce“)
Účastníci svou ú
úččastí v Propaga
Propagačční akci souhlasí s tím, že jsou vázáni ttěěmito termíny a podmínkami. Ve
Vešškeré informace a
pokyny publikované Po
Pořř adatelem v souvislosti s Propaga
Propagačční akcí v www.hp.com/cz/designjetcashback tvo
tvořř í sou
souččást ttěěchto
termín
termínů
ů a podmínek ((„„Termíny a podmínky
podmínky““).

A. Pořadatel
1. HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4, Č eská Republika ((„„propagátor““ nebo „HP““).

B. Popis Propagační akce
1. Koncoví u
užživatelé / zákazníci, kte
kteřř í si zakoupí nový produkt HP popsaný v Příloze 1 ((„„Kvalifikační produkt HP““) od HP
nebo autorizovaného prodejce nebo distributora HP v Č eská republika bběěhem Období propaga
propagačční akce, budou mít nárok na
vrácení pen
peněěz (zaslaných výhradn
výhradněě formou bankovního p
přř evodu) úhradou ((„„Vrácené platby““).
2. Propaga
Propagačční akce je platná s ohledem na Kvalifika
Kvalifikačční produkty HP uvedené v P
Přř íloze 1 bběěhem časového období platnosti
produkt
produktů
ů stanoveného v P
Přř íloze 1 a zakoupené bběěhem Období propagační akce od 15. 10. 2020 do 30. 4. 2021, za
podmínky dodr
dodržžení zde stanovených termín
termínů
ů a podmínek.
3. Pro ka
kažždý zakoupený Kvalifika
Kvalifikačční produkt HP je mo
možžné vznést pouze jeden (1) nárok. Propaga
Propagačční akce je omezená
maximáln
maximálněě na jeden (1) Kvalifika
Kvalifikaččních produkt
produktů
ů HP na koncového u
užživatele / zákazníka b
běěhem Období propaga
propagačční akce.

C. Kvalifikace
1. Osoba nebo firma vzná
vznáššející Nárok v rámci této Propaga
Propagačční akce je v následujícím textu ozna
označčována jako „Účastník““.
2. Aby se Ú
Úččastník kvalifikoval k ú
úččasti v této Propaga
Propagačční akci, musí splnit následující kvalifika
kvalifikačční po
požžadavky ((„„Kvalifikační
požadavky““):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Být ve vvěěku 18 let nebo star
staršší;
Koncový u
užživatel / zákazník (tj. zákazník kupující produkty pro své vlastní pou
použžití uvedené v Dokladu o nákupu);
Zakoupit produkt v Č eská republika;
Zakoupit Kvalifika
Kvalifikačční produkt HP popsaný ní
nížže b
běěhem Období propaga
propagačční akce;
Mít vvššechny informace pro vznesení nároku, jak je popsáno v části Registrace nároku;
Mít p
přř ístup k internetu za ú
úččelem podání nároku;
Splnit vvššechny p
přř ípadné dodate
dodateččné Specifické po
požžadavky propaga
propagačční akce stanovené v ttěěchto Termínech a
podmínkách a kvalifikovat se tak pro získání hotovosti v rámci této Propaga
Propagačční akce.

3. Tato Propaga
Propagačční akce není otev
otevřř ená zam
zaměěstnanc
stnanců
ům spole
společčnosti HP nebo jejich zástupc
zástupců
ům, velkoobchodník
velkoobchodníků
ům, prodejc
prodejců
ům,
pracovník
pracovníků
ům maloobchodu, distributor
distributorů
ům, zú
zúččastn
astněěným podílník
podílníků
ům ani žádné osob
osoběě jakkoli spojené s touto Propaga
Propagačční
akcí.
4. Tato Propaga
Propagačční akce nesmí být zkombinovaná s žádnou jinou propaga
propagačční nabídkou nebo speciální cenovou akcí nabízenou
pro Kvalifika
Kvalifikačční produkt HP.
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D. Nárok
1. Př íslu
ísluššná částka Vrácení pen
peněěz pro ka
kažždý Kvalifika
Kvalifikačční produkt HP musí odpovídat ustanovení v P
Přř íloze 1 k datu zakoupení
Kvalifika
Kvalifikaččního produktu HP.
2. Následující produkty nejsou pova
považžovány za Kvalifika
Kvalifikačční produkty HP:
a. Demonstrace, remarketing nebo pou
použžité produkty nejsou pova
považžovány za Kvalifika
Kvalifikačční produkty HP pro ú
úččely této
Propaga
Propagačční akce.
b. Produkty zakoupené na úv
úvěěr, nákupy na splátky nebo úv
úvěěrové smlouvy zprost
zprostřř edkované autorizovaným
prodejcem nebo distributorem jsou z této Propaga
Propagačční akce vylou
vylouččeny.
c. Kvalifika
Kvalifikačční produkt HP zakoupený za ú
úččelem dal
dalššího prodeje nebo pronájmu ttřř etí stran
straněě.

3. Nároky smí být p
přř edlo
edložženy pouze koncovým u
užživatelem / zákazníkem (tj. Zákazníkem kupujícím produkty pro své vlastní
pou
použžití uvedené v Dokladu o nákupu) a nesmí být p
přř edkládány zástupci, maloobchodníky, p
přř ekupníky, ttřř etími stranami
nebo hromadn
hromadněě.
4. Registrace pro propaga
propagačční akci musí být provedena online a nejpozd
nejpozděěji do 30 kalendá
kalendářř ních dn
dnů
ů od zakoupení Kvalifika
Kvalifikaččního
produktu HP ((„„Podací lhůta““). Za datum zakoupení se pova
považžuje datum faktury. Aby se p
přř ede
edeššlo pochybnostem, po
poččítá se
datum zakoupení jako den 1. Na pozdní podání není z hlediska této Propaga
Propagačční akce brán zzřř etel.
5. Je
Je--li produkt HP vrácen ((ččím
ímžž se ru
rušší smlouva o prodeji), nelze vznést žádný nárok na finan
finančční náhradu. V p
přř ípad
ípaděě, že jijižž
byla částka Náhrady vyplacena, musí být pln
plněě uhrazena zp
zpěět Po
Pořř adateli.

E. Registrace nároku
1. Po zakoupení Kvalifika
Kvalifikaččního produktu HP musí Ú
Úččastníci b
běěhem Podací lh
lhů
ůty vyplnit a poskytnout na online formulá
formulářř i
nároku povinné informace:
a. Č íslo produktu a sériové číslo Kvalifika
Kvalifikaččního produktu HP;
b. Elektronický doklad o zakoupení ve form
forměě faktury prodejce, a to v naskenované podob
podoběě nebo jako p
přř íloha ee--mailu
(„Doklad o nákupu““);
c. Osobní údaje a bankovní spojení.

2. Doklad o nákupu musí jasn
jasněě udávat model a sériové číslo Kvalifika
Kvalifikaččního produktu HP, jméno a adresu kupujícího, jméno a
adresu prodejce, datum faktury a kupní cenu. Na doklad o objednání nebo zprávu o odeslání zbo
zbožží nebude brán zzřř etel. HP si
vyhrazuje právo vy
vyžžádat si od Ú
Úččastníka dal
dalšší dolo
doložžení nákupu, pop
popřř . Vlastnictví (nap
(napřř . Fotografii š títku se sériovým
číslem, čárové kódy
kódy…
…).
3. Jakmile budou p
přř ijaty formulá
formulářř nároku a podkladové dokumenty, za
zaššle HP ee--mailem potvrzení o p
přř ijetí z adresy
lfp.promotions@gps1.hp.com
lfp.promotions@gps1.hp.com.. EE--mail potvrdí, jestli byl nárok úsp
úspěš
ěšný,
ný, nebo ne. HP se vynasna
vynasnažží to provést nejpozd
nejpozděěji do
sedmi kalendá
kalendářř ních dn
dnů
ů. Pokud Ú
Úččastník neobdr
neobdržží ee--mailové potvrzení bběěhem tohoto časového rámce, je jeho povinností
kontaktovat tým Po
Pořř adatele.
4. Př i zji
zjišť
šťování
ování stavu nároku zkontrolujte adresu URL doru
doruččenou s valida
validaččním ee--mailem nároku. V p
přř ípad
ípaděě dotaz
dotazů
ů týkajících
se Propaga
Propagačční akce nebo stavu va
vaššeho nároku za
zaššlete ee--mail na: lfp.promotions@gps1.hp.com
5. Účastníci, kte
kteřř í p
přř edlo
edložží neúplný formulá
formulářř nároku, budou upozorn
upozorněěni ee--mailem a bude jim nabídnuta p
přř íle
íležžitost doplnit
nejpozd
nejpozděěji do sedmi kalendá
kalendářř ních dn
dnů
ů po
požžadované údaje. Pokud Ú
Úččastník ani poté nesplní Termíny a podmínky, bude nárok
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zamítnut. HP neru
neruččí za žádnou prodlevu s odpov
odpověědí nad rámec sedmidenní časové lh
lhů
ůty.
6. Po
Pořř adatel má právo podniknout v p
přř ípad
ípaděě pot
potřř eby vvššechna opat
opatřř ení, která jsou rozumn
rozumněě nutná pro jeho vlastní ochranu
proti podvodným nebo neplatným nárok
nároků
ům, co
cožž m ůž
ůžee znamenat mimo jiné dal
dalšší ov
ověř
ěření
ení nebo vy
vyžžádání dal
dalššího ov
ověř
ěření
ení
pro dolo
doložžení nákupu/vlastnictví (nap
(napřř . fotografie š títku se sériovým číslem, čárové kódy nebo ov
ověř
ěření
ení toto
totožžnosti, vvěěku či
jiných ddů
ůle
ležžitých údaj
údajů
ů Účastníka). Tento proces m
můž
ůžee zahrnovat sdílení informací Po
Pořř adatelem s ttřř etími stranami.
7. Po
Pořř adatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat neúplné, podvodn
podvodněě upravené nebo ne
neččitelné nároky, které nesplní tyto
Termíny a podmínky.
8. Pokud Ú
Úččastník nesplní tyto Termíny a podmínky, bude po
požžadavek zamítnut.

F. Platba
1. HP se vynasna
vynasnažží zpracovat platné platební nároky ve lh
lhů
ůt ě 45 kalendá
kalendářř ních dn
dnů
ů od p
přř ijetí úplného po
požžadavku od Ú
Úččastníka
a kone
koneččné validace a kontroly faktury, nebo co mo
možžná nejd
nejdřř íve potom. HP neru
neruččí za p
přř ípady, kdy budou nároky zpracovány
mimo tento časový rámec.
2. Vrácená platba bude proplacena bankovním p
přř evodem na jméno jednotlivce nebo podniku uvedeného jako kupující v
Dokladu o nákupu na bankovní ú
úččet uvedený p
přř i registraci nároku a m
můž
ůžee být p
přř evedena pouze na platný bankovní ú
úččet v
Evropském hospodá
hospodářř ském prostoru nebo Švýcarsku. Bankovní š eky se za žádných okolností nevydávají.
3. Za jakékoli a ve
vešškeré platné dan
daněě př edepsané místní da
daň
ňovou legislativou a za vvššechny ostatní související náklady nebo
výlohy, které nejsou stanovené v Termínech a podmínkách, odpovídají výhradn
výhradněě Účastníci.
4. Platba bude provedena aažž poté, co HP uspokojiv
uspokojivěě ov
ověř
ěří,í, že Ú
Úččastník pln
plněě dodr
dodržžel tyto Termíny a podmínky a vvššechny
související pokyny.
5. Plátce:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland

G. Osobní údaje
1. Účastníci musí poskytnout pouze osobní údaje pot
potřř ebné pro Propaga
Propagačční akci. Poskytnutím ttěěchto údaj
údajů
ů Účastníci
souhlasí, že budou tyto údaje v souvislosti s Propaga
Propagačční akcí zpracovány.
2. Spole
Společčnost HP a její zmocn
zmocněěnci zpracují osobní údaje v souladu s místními zákony a vyu
využžijí je pouze pro platbu v rámci
Propaga
Propagačční akce. Po uplynutí zákonem stanovené doby uchovávání budou údaje vymazány.
3. Pouze s va
vašším výslovným svolením vás m
můž
ůžee HP kontaktovat ee--mailem s informacemi o produktech, slu
služžbách nebo
podpo
podpořř e. To m
můž
ůžee zahrnovat informace o nových produktech, speciální nabídky nebo p
přř ípadn
ípadněě pozvání k ú
úččasti na
pr
prů
ůzkumu trhu.
4. HP respektuje, že ochrana osobních údaj
údajů
ů je základním lidským právem, a dále si uv
uvěědomuje d
dů
ůle
ležžitost ochrany osobních
údaj
údajů
ů a zabezpe
zabezpeččení a ochrany dat pro své zákazníky a partnery po celém sv
svěět ě.
5. Informace týkající se zásad a postup
postupů
ů spole
společčnosti HP v oblasti ochrany osobních údaj
údajů
ů najdete v na
naššem Prohlá
Prohláššení o
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právech s ohledem na osobní údaje a v Prohlá
Prohláššení o ochran
ochraněě osobních údaj
údajů
ů na https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy.html
privacy.html.. Budete
Budete--li chtít uplatnit svá práva na p
přř ístup, opravy, námitky nebo vymazání, pou
použžijte „Formulá
Formulářř zp
zpěětné
vazby ochrany osobních údaj
údajů
ů“, který je k dispozici na https://www8.hp.com/cz/cs/privacy/privacy
https://www8.hp.com/cz/cs/privacy/privacy--central.html
central.html..

H. Všeobecně
1. Platba nebude vrácena Ú
Úččastníkovi, který: a) nezakoupil Kvalifika
Kvalifikačční produkt HP bběěhem Období propaga
propagačční akce; a/nebo b)
nevyplnil správn
správněě formulá
formulářř nároku; a/nebo c) nep
nepřř edlo
edložžil Doklad o nákupu; a/nebo d) nevznesl sv
svů
ůj nárok bběěhem Podací
lh
lhů
ůty; a/nebo e) jakýmkoli zp
způ
ůsobem nesplnil tyto Termíny a podmínky, a to podle výhradního posouzení spole
společčnosti HP.
2. HP si vyhrazuje právo p
přř ezkoumat vvššechny po
požžadavky na Vrácení platby, aby bylo zaru
zaruččeno, že byly spln
splněěny termíny a
podmínky propaga
propagačční akce, a vy
vyžžádat si dopl
doplň
ňující informace týkající se ve
vešškerých nárok
nároků
ů a podkladových dokument
dokumentů
ů.
3. V p
přř ípad
ípaděě fale
faleššného či chybného nároku nebo p
přř eplatku, ze strany Ú
Úččastníka nebo spole
společčnosti HP za
zaššle HP nejpozd
nejpozděěji do 28
dn
dnů
ů písemné upozorn
upozorněění, na jeho
jehožž základ
základěě musí Ú
Úččastník uhradit nebo kompenzovat ka
kažždý takový fale
faleššný či chybný
nárok nebo p
přř eplatek a dále musí Ú
Úččastník zajistit, aby spole
společčnost HP neutrp
neutrpěěla žádnou š kodu, a musí od
odšškodnit HP v
př ípad
ípaděě jakýchkoli ru
ruččení, nárok
nároků
ů, š kod a da
daň
ňových povinností, které za takových okolností vzniknou.
4. Ve
Vešškerá dokumentace p
přř edlo
edložžená pro ú
úččely této propaga
propagačční akce se stává vlastnictvím spole
společčnosti HP a nebude vrácena.
Př edlo
edložžení fale
faleššné, nesprávné, zavád
zaváděějící nebo podvodné dokumentace m
můž
ůžee vést k diskvalifikaci z této propaga
propagačční akce a
budoucích propaga
propagaččních akcí spole
společčnosti HP a m
můž
ůžee mít také za následek trestní stíhání p
přř edkládajícího.
5. Účastník souhlasí, že HP nenese žádnou odpov
odpověědnost v p
přř ípad
ípaděě jakýchkoli ru
ruččení, nárok
nároků
ů, š kod a da
daň
ňových povinností,
které mohou za takových okolností vzniknout.
6. Po
Pořř adatel v rozsahu povoleném platnými zákony nenese odpov
odpověědnost a neru
neruččí za: (a) žádné nedoru
nedoruččení p
přř edkládaných
dokument
dokumentů
ů v ddů
ůsledku chyb p
přř enosu a jiných podmínek mimo jeho rozumn
rozumněě př im
iměř
ěřenou
enou kontrolu; (b) žádné opo
opožžděné,
ztracené, š patn
patněě adresované nebo po
pošškozené zásilky nebo nároky; (c) žádné závady nebo chyby související s po
poččíta
ítačči nebo
komunikací; (d) žádné výpadky, ztráty nebo š kody zp
způ
ůsobené událostmi mimo kontrolu Po
Pořř adatele; (e) žádné chyby nebo
po
pošškození techniky, hardwaru, softwaru, server
serverů
ů, webových stránek nebo jiné chyby nebo po
pošškození jakéhokoli druhu v
mí
mířř e znemo
znemožň
žňující
ující nebo jinak bránící Ú
Úččastníkovi zú
zúččastnit se Propaga
Propagačční akce; (f) žádné chyby tisku nebo typografické
chyby v jakýchkoli materiálech souvisejících s Propaga
Propagačční akcí; nebo (g) za žádné ztráty, š kody nebo zran
zraněění jakéhokoli
druhu zp
způ
ůsobené Ú
Úččastník
astníků
ům v souvislosti s touto Propaga
Propagačční akcí. Žádné údaje v ttěěchto Termínech a podmínkách vvššak
nevylu
nevyluččují ani neomezují odpov
odpověědnost spole
společčnosti HP za smrt nebo zran
zraněění Ú
Úččastník
astníků
ů, jestli
jestližže se proká
prokážže, že byla
zp
způ
ůsobena nedbalostí spole
společčnosti HP.
7. Po
Pořř adatel nenese odpov
odpověědnost za žádné p
přř eru
eruššení Propaga
Propagačční akce, aaťť zásahem vy
vyšš
ššíí moci nebo v ddů
ůsledku jiných faktor
faktorů
ů
mimo kontrolu Po
Pořř adatele.
8. HP si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozorn
upozorněění zm
změěnit tyto Termíny a podmínky.
9. HP m
můž
ůžee tuto Propaga
Propagačční akci kdykoli a bez upozorn
upozorněění zru
zruššit nebo pozastavit.
10. Rozhodnutí spole
společčnosti HP s ohledem na jakékoli aspekty této Propaga
Propagačční akce jsou kone
koneččná a závazná.
11. Tato Propaga
Propagačční akce podléhá zákon
zákonů
ům platným v zemi Po
Pořř adatele. V p
přř ípad
ípaděě sporu mají soudní pravomoc soudy v sídle
Po
Pořř adatele.

PŘÍLOHA 1: KVALIFIKAČNÍ PRODUKTY HP.
Nav
Navšštivte stránku www.hp.com/cz/designjetcashback, kde najdete úplný seznam Kvalifika
Kvalifikaččních produkt
produktů
ů HP.
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Kód

Oprávněné produkty společnosti HP

Sleva (CZK)

Dostupnost produktu

5HB07A

HP DesignJet T230 24
24--in Printer

2 400,00 CZK

15. 10. 2020 - 30. 4. 2021

5HB06A

HP DesignJet T250 24
24--in Printer

3 800,00 CZK

15. 10. 2020 - 30. 4. 2021

5HB09A

HP DesignJet T630 24
24--in Printer

2 800,00 CZK

15. 10. 2020 - 30. 4. 2021

5HB11A

HP DesignJet T630 36
36--in Printer

6 600,00 CZK

15. 10. 2020 - 30. 4. 2021

5HB08A

HP DesignJet T650 24
24--in Printer

4 900,00 CZK

15. 10. 2020 - 30. 4. 2021

5HB10A

HP DesignJet T650 36
36--in Printer

9 800,00 CZK

15. 10. 2020 - 30. 4. 2021
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