Podmínky
1. Struktura programu nákupu na protiúčet společnosti HP
V rámci programu nákupu na protiú
protiúččet vyplácí spole
společčnost HP International Sarl (HP) prodejní hodnotu pou
použžitých produkt
produktůů
vrácených zákazníkem spole
společčnosti HP p
přř i nákupu nového produktu HP, který je za
zařř azen do programu (viz webová
stránka). Tato hodnota je vvššak vyplacena pouze v p
přř ípad
ípaděě, že je za
zařř ízení, které chce ú
úččastník vrátit, p
přř ímo a pr
průůkazn
kazněě
spojeno s nákupem n
něěkterého z produkt
produktůů HP uvedených na webových stránkách.
Program nákupu na protiú
protiúččet bude dále ozna
označčován pouze jako „program““.
Kombinace s ostatními speciálními cenovými nabídkami a propagačními akcemi.
V rámci stejného období NELZE tuto nabídku kombinovat s ostatními propaga
propagaččními akcemi spole
společčnosti HP nebo dohodami
o speciálních cenových nabídkách se spole
společčností HP (zejména cenami OPG).

Účastníci
Tohoto programu se mohou ú
úččastnit pouze prodejci produkt
produktůů HP, kte
kteřř í jednají jménem koncového zákazníka, (dal
(dalšší
informace naleznete v části „Prodejce jednající jménem koncových zákazník
zákazníkůů“).
Př ed tím, ne
nežž bude žádost p
přř edlo
edložžena, musí prodejce informovat ohro
ohrožženého zákazníka, že spole
společčnost HP a její
nabyvatelci budou mít k dispozici osobní údaje pot
potřř ebné pro propagaci spole
společčnosti HP Trade
Trade--in.
Osoba nebo spole
společčnost vzná
vznáššející po
požžadavek je dále uvád
uváděěna pod ozna
označčením „účastník
astník““.
Osoba nebo spole
společčnost, která je p
přř íjemcem částky za prodej na protiú
protiúččet, je dále uvád
uváděěna pod ozna
označčením „účastník
astník““.
Produkty
Seznam tiskáren zahrnutých do programu najdete na webových stránkách programu na adrese:
www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
Tiskárny zakoupené v rámci programu budou dále ozna
označčovány pouze jako „produkty““.
Vracené pou
použžité produkty budou dále ozna
označčovány jako „vracené produkty““.
Načasování propagační akce
Délku trvání propaga
propagačční akce, termíny pro zasílání žádostí, nové produkty HP zahrnuté do programu a p
přř esné výkupní
částky naleznete na internetových stránkách.
Spole
Společčnost HP si vyhrazuje právo tento program kdykoli zm
změěnit nebo ukon
ukonččit bez p
přř edchozího upozorn
upozorněění.
Logistika
Náklady na dopravu a dal
dalšší související náklady (jako nap
napřř . dan
daněě, clo a poplatky) budou uhrazeny spole
společčností HP.
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Požadavky na zaslání nabídek
Informace o programu a nabídkách vým
výměěny m
můž
ůžee ú
úččastník získat na adrese www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..

2. Pravidla a požadavky programu
Program se nevztahuje na produkty HP zakoupené mimo EU.
Pro ka
kažždý odpovídající produkt HP m
můž
ůžee ú
úččastník žádat o prodej na protiú
protiúččet pouze jednou.
Účastník, který p
přř ijal tyto podmínky programu, musí být toto
totožžný s ú
úččastníkem, který zaslal po
požžadavek na prodej na
protiú
protiúččet. Ú
Úččastník obdr
obdržží částku za prodej na protiú
protiúččet na základ
základěě údaj
údajůů, které ú
úččastník uvedl b
běěhem internetové
registrace.
Bankovní údaje poskytnuté bběěhem registrace a adresa majitele bankovního ú
úččtu se musí shodovat s adresou na faktu
faktuřř e
poskytnutou bběěhem registrace.
V rámci programu lze koupit pouze nové produkty HP. Sou
Souččástí tohoto programu nejsou p
přř edvád
edváděěcí, pou
použžité ani
op
opěětovn
tovněě na trh uvedené produkty.
Jedná se výhradn
výhradněě o vým
výměěnu laserových tiskáren, které m
měěníme kus za kus. Pro ú
úččast v programu je nutné, aby ú
úččastník
zakoupil jeden odpovídající produkt HP a prodal na protiú
protiúččet jeden produkt HP nebo produkt od jiné spole
společčnosti. Produkt
prodávaný na protiú
protiúččet musí být stejné kategorie jako kupovaný produkt.
V rámci jedné zem
zeměě jsou ppřř ípustné pouze žádosti pocházející z její centrální části (nikoli z ppřř idru
idružžených ostrov
ostrovůů nebo
závislých území).

3. Časový průběh a fáze programu
Zakupte p
přř íslu
ísluššný produkt HP nejpozd
nejpozděěji 31.01.2022. Poté na protiú
protiúččet prodejte fungující produkt jakékoli zna
značčky.
Po
Požžadavky na prodej produkt
produktůů na protiú
protiúččet v rámci programu je ttřř eba podat nejpozd
nejpozděěji následující po
poččet dní od
zakoupení: 30.
Všechny nekompletní po
požžadavky budou automaticky zamítnuty. Nekompletní po
požžadavky je ttřř eba dokon
dokonččit a poslat
znovu. Po
Požžadavek je pova
považžován za nekompletní, pokud spl
splňňuje alespo
alespoňň jedno z následujících kritérií:




Ve formulá
formulářř i po
požžadavku chybí po
požžadované informace, jako nap
napřř íklad: sériové číslo nov
nověě zakoupených produkt
produktůů,
doklad o zaplacení obsahující platné datum nákupu a p
přř íslu
ísluššné produkty.
Př íslu
ísluššné produkty prodávané na protiú
protiúččet nejsou odeslány do následujícího po
poččtu dní: 30.

4. Smlouva o prodeji na protiúčet
Účastník m
můž
ůžee o prodej na protiú
protiúččet žádat prost
prostřř ednictvím webových stránek programu jménem ú
úččastníka. P
Přř ijetím
smlouvy o prodeji na protiú
protiúččet ú
úččastník potvrzuje, že vvššechny produkty prodávané na protiú
protiúččet vlastnil ú
úččastník po dobu
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nejmén
nejméněě 6 m
měěsíc
sícůů, př ičem
emžž je ú
úččastník pou
použžíval k vlastním pot
potřř ebám.
Účastník rovn
rovněž
ěž potvrzuje, že na produkty prodávané na protiú
protiúččet vlastní právní nárok, že se na tyto produkty
nevztahují zástavní nároky, dále že se na vlastnictví produktu nevztahují práva ttřř etích stran a v neposlední ř ad
aděě žžee
vlastní právní nárok na p
přř evod ttěěchto produkt
produktůů do majetku spole
společčnosti HP.
Účastník dále potvrzuje, že se na tyto produkty nevztahují žádná omezení ani b
břř emena, vvččetn
etněě softwaru od jiných
výrobc
výrobcůů, který nelze p
přř evést nebo který vy
vyžžaduje zaplacení licen
licenččních poplatk
poplatkůů.
Smlouva o prodeji na protiú
protiúččet mezi spole
společčností HP a ú
úččastníkem je stvrzena p
přř ijetím podmínek v rámci internetové
registrace.
Smlouvy o prodeji na protiú
protiúččet, které obsahují nepravdivá tvrzení, p
přř ijmout nelze. Spole
Společčnost HP si vyhrazuje právo
platbu pozdr
pozdržžet a ov
ověř
ěřit
it si ve
vešškeré po
požžadavky vy
vyžžadující p
přř ezkoumání z ddůůvodu podez
podezřř elých aktivit.

5. Doklad o zakoupení nového produktu HP
Pokud tento doklad doru
doruččen nebude, dojde ke zru
zruššení objednávky. Doklad o koupi je ttřř eba aktualizovat v rámci
internetové registrace.
Je ttřř eba, aby doklad o zakoupení nového produktu HP obsahoval následující informace:




jméno a adresu koncového zákazníka,
jméno a adresu prodejce produkt
produktůů HP v souladu s údaji na hlavi
hlaviččkovém papíru,
model a sériové číslo nového produktu HP.

Po odeslání po
požžadavku ú
úččastník obdr
obdržží ee--mail s potvrzením a popisem dal
dalššího postupu. Tento ee--mail je nutné vytisknout
a uchovat jako záznam. V rámci vvššech dotaz
dotazůů souvisejících s tímto programem je ttřř eba uvád
uváděět číslo po
požžadavku.
Firma HP si vyhrazuje právo vy
vyžžádat si od zákazník
zákazníkůů krom
kroměě faktury za zakoupený produkt i dal
dalšší ddůůkazy o jeho nákupu
nebo vlastnictví (nap
(napřř . snímek typového štítku se sériovým číslem, čárového kódu, ...)
6. Podmínky a požadavky týkající se produktů prodávaných na protiúčet
Částky za produkty prodávané na protiú
protiúččet udávané spole
společčností HP se vztahují pouze na funk
funkčční produkty. Produkty
prodávané na protiú
protiúččet musí být vráceny kompletn
kompletněě spolu s ve
vešškerým p
přř íslu
ísluššenstvím, a to v provozuschopném stavu.
Př ed vrácením produkt
produktůů spole
společčnosti HP odstra
odstraňňte ve
vešškerá data, která jsou v za
zařř ízení ulo
uložžena. Po navrácení produktu
spole
společčnosti HP neexistuje žádná mo
možžnost obnovení dat. Spole
Společčnost HP nenese odpov
odpověědnost za ztrátu dat ulo
uložžených
v produktu. Spole
Společčnost HP nenese odpov
odpověědnost za rizika spojená se získáním nesmazaných dat jinými subjekty.
Produkty vrácené na protiú
protiúččet spole
společčnosti HP nesmí být kontaminovány biologickými, chemickými ani radioaktivními
materiály.
Vracená tiskárna musí být schopná vytisknout testovací stránku. Ve
Vešškeré její p
přř íslu
ísluššenství, jako nap
napřř íklad inkoustové
a tonerové kazety, musí být dodáno spolu s ní.

7. Podmínky vyplácení částky za prodej na protiúčet
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Částka za prodej na protiú
protiúččet bude spole
společčností HP vyplacena ú
úččastníkovi. Platba bude uskute
uskuteččněna elektronickým
bankovním p
přř evodem, a to do následujícího po
poččtu dní od p
přř ijetí produktu prodávaného na protiú
protiúččet na
našším testovacím
centrem: 45.
Vrácená platba m
můž
ůžee být p
přř evedena pouze na platný bankovní ú
úččet v Evropském hospodá
hospodářř ském prostoru nebo
Švýcarsku.
Pokud spole
společčnost HP provede neoprávn
neoprávněěnou platbu (nap
(napřř íklad na základ
základěě chybného nebo neoprávn
neoprávněěného po
požžadavku
účastníka), je ú
úččastník povinen takovouto neoprávn
neoprávněěnou platbu vrátit nebo refundovat, a to nejpozd
nejpozděěji bběěhem
následujícího po
poččtu dní od písemného oznámení spole
společčnosti HP: 28. Zákazník se zavazuje, že v takovém p
přř ípad
ípaděě nebude
spole
společčnost HP odpov
odpověědná za žádné závazky, pohledávky, škody ani da
daňňové povinnosti.

8. Logistika
Produkty prodávané na protiú
protiúččet se musí nacházet v zemi, kde ú
úččastník o nákup na protiú
protiúččet žádá.
Účastník nese odpov
odpověědnost za odinstalaci produkt
produktůů prodávaných na protiú
protiúččet a jejich odpovídající p
přř ípravu na odeslání.
Náklady na odeslání a recyklaci produkt
produktůů uhradí spole
společčnost HP (je ttřř eba pou
použžít p
přř íslu
ísluššný p
přř epravní štítek poskytnutý
spole
společčností HP).
Správné doru
doruččení vý
výšše zmín
zmíněěných produkt
produktůů zajistíte jejich zabalením odpovídajícím zp
způůsobem na základ
základěě následujících
pokyn
pokynůů:



Zabalte produkty prodávané na protiú
protiúččet do odolného kartonu, který vydr
vydržží ppřř epravu.
Na vn
vněější část zásilky p
přř ipevn
ipevněěte p
přř epravní štítek poskytnutý spole
společčností HP b
běěhem internetové registrace. Štítek
př elepte pr
průůhlednou lepicí páskou. Proces nákupu na protiú
protiúččet bude zpracován na základ
základěě tohoto p
přř epravního
štítku od spole
společčnosti HP, proto je ddůůle
ležžité jej p
přř ipevnit.

Spole
Společčnost HP neposkytuje žádné finan
finančční kompenzace náklad
nákladůů spojených se správným zabalením produkt
produktůů.
Produkty prodávané na protiú
protiúččet musí být p
přř ed odesláním správn
správněě zabaleny. V p
přř ípad
ípaděě, že hmotnost produkt
produktůů př esáhne
30 kg, je ttřř eba je umístit na palety. Referen
Referenčční číslo prodeje na protiú
protiúččet musí být dob
dobřř e viditelné na vn
vněější stran
straněě zásilky.
Př epravní štítek je nutné p
přř ipevnit tak, aby byl snadno čitelný a nedo
nedoššlo k jeho odlepení. Zásilka k ppřř evzetí musí být
nachystána u vstupních dve
dveřř í v p
přř ízemí.
Spole
Společčnost HP vy
vyššle v dohodnutý den kurýra, který se dostaví na adresu udanou bběěhem internetové registrace. Pokud
se kurýr spole
společčnosti HP v dohodnutý den dostavit nem
nemůž
ůže,
e, oznámí to ú
úččastníkovi a domluví si nový termín p
přř edávky.
Pokud v dohodnutý den produkty k vyzvednutí p
přř ipraveny nebudou a kurýr spole
společčnosti HP bude nucen p
přř ijet jindy, budou
účastníkovi naú
naúččtovány dodate
dodateččné poplatky.
Doba mezi p
přř ijetím nabídky a vlastním vyzvednutím produkt
produktůů ur
urččených k prodeji na protiú
protiúččet nesmí p
přř esáhnout
následující po
poččet pracovních dní: 30.
Spole
Společčnost HP vyzvedává produkty ur
urččené k prodeji na protiú
protiúččet pouze v rámci p
přř íslu
ísluššné zem
zeměě.
Všechny inkoustové nebo tonerové kazety musí být p
přř ed p
přř epravou z tiskárny vyjmuty. Mohou být vlo
vložženy ve stejné
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krabici jako vracený produkt, ale musí být zabaleny v samostatném obalu.

9. Převedení vlastnictví a rizik
Po p
přř edání produktu kurýrovi se vlastníkem produktu prodávaného na protiú
protiúččet stává spole
společčnost HP.
Př edáním produktu prodávaného na protiú
protiúččet p
přř íslu
ísluššnému kurýrovi spole
společčnosti HP dochází k p
přř evedení vlastnictví
tohoto produktu na p
přř íslu
ísluššné pracovi
pracoviššt ě spole
společčnosti HP s kone
koneččnou platností, a to bezplatn
bezplatněě a bez b
břř emen a zástavních
práv.

10. Nevrácení produktů prodávaných na protiúčet
Pro zapojení se do programu je nutné produkty prodávané na protiú
protiúččet doru
doruččit spole
společčnosti HP. Obdr
Obdržžené produkty
(v
(vččetn
etněě př íslu
ísluššenství) prodávané na protiú
protiúččet nelze ú
úččastníkovi vrátit zp
zpěět. Stávají se majetkem spole
společčnosti HP.

11. Vrácení špatného produktu prodávaného na protiúčet
Pokud byl k vyzvednutí p
přř ipraven jiný produkt ne
nežž ten, který byl uveden p
přř i internetové registraci, nebo pokud byl
takovýto produkt doru
doruččen do testovacího centra, je spole
společčnost HP oprávn
oprávněěna ú
úččastníkovi naú
naúččtovat p
přř ípadné náklady na
vrácení, pokud tato chyba nebyla spole
společčnosti HP zzřř ejmá.

12. Nedodržování podmínek programu
Produkty prodávané na protiú
protiúččet musí odpovídat informacím poskytnutým b
běěhem procesu registrace. V opa
opaččném
př ípad
ípaděě si spole
společčnost HP vyhrazuje právo nevyplatit částku za produkty prodávané na protiú
protiúččet nebo (pokud je tato
částka ve skute
skuteččnosti ni
nižš
žšíí ne
nežž udávaná) ú
úččtovat na vrub rozdíl mezi hodnotami uvedeného a ve skute
skuteččnosti p
přř ijatého
produktu.

13. Likvidace
Spole
Společčnost HP zaru
zaruččuje likvidaci pou
použžitých produkt
produktůů s ohledem na životní prost
prostřř edí. Produkty k prodeji na protiú
protiúččet jsou
likvidovány v rámci EU a mohou být p
přř esunuty za hranice státu, ve kterém se ú
úččastník programu zú
zúččastnil.

14. Fakturace
Tento program vy
vyžžaduje p
přř ijetí samostatné faktury ú
úččastníkem. Spole
Společčnost HP za ú
úččelem zaji
zajiššt ění konzistentní
a správné fakturace vystaví navrhovanou samostatnou fakturu ve prosp
prospěěch ú
úččastníka a za
zaššle ji úúččastníkovi k p
přř ijetí. Po
př ijetí samostatné faktury ú
úččastníkem spole
společčnost HP uskute
uskutečční ppřř íslu
ísluššnou platbu a vydá kone
koneččnou odpovídající fakturu.
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Jestli
Jestližže nedojde k odeslání platného potvrzení o p
přř ijetí navrhované samostatné faktury, bude po
požžadavek ú
úččastníka
zamítnut a bude zru
zruššena ú
úččast ú
úččastníka v programu.
Pokud úúččastník pot
potřř ebuje dodate
dodateččnou fakturu z da
daňňových nebo ú
úččetních ddůůvod
vodůů, je ttřř eba, aby ú
úččastník bral v potaz
následující po
požžadavky:




Fakturu vytvo
vytvořř enou z ttěěchto d
důůvod
vodůů lze poskytnou pouze, pokud se na faktu
faktuřř e nachází číslo objednávky. Bez čísla
objednávky nem
nemůž
ůžee spole
společčnost HP fakturu p
přř iř adit ani zpracovat. Faktura bude vyrovnána v rámci automatického
platebního systému spole
společčnosti HP. Mezi číslem objednávky od spole
společčnosti HP a číslem faktury ú
úččastníka není
žádná souvislost.
Př i zasílání faktury je nutné do záhlaví napsat následující adresu:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland
DI
DIČČ: CZ683673141
Fakturu je ttřř eba zaslat na následující adresu:
HP International Sarl
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
Německo

15. Podvodné žádosti
Účastník, který programu zneu
zneužžije, z n
něěj bude vy
vyřř azen. Spole
Společčnost HP si vyhrazuje právo podniknout p
přř íslu
ísluššné právní
kroky.

16. Prodejce jednající jménem koncových zákazníků
Autorizovaní prodejci produkt
produktůů HP mohou zasílat po
požžadavky jménem svých koncových zákazník
zákazníkůů. Nemohou vvššak zasílat
po
požžadavky svým jménem.
Postup podávání po
požžadavk
adavkůů je popsán ní
nížže:
Je ttřř eba, aby prodejce bu
buď
ď (a) p
přř edal koncovému zákazníkovi celou částku za prodej na protiú
protiúččet b
běěhem nákupu nového
př íslu
ísluššného produktu, nebo (b) poskytnul b
běěhem registrace kontakt na koncového zákazníka a jeho bankovní údaje za
účelem zaslání této částky p
přř ímo na bankovní ú
úččet tohoto zákazníka.
a. Na faktu
faktuřř e musí být jasn
jasněě uvedeno, že částka za prodej na protiú
protiúččet byla koncovému zákazníkovi poskytnuta
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Podmínky
během nákupu nového p
přř íslu
ísluššného produktu v rámci prodejní ceny. Spole
Společčnost HP si vyhrazuje právo po
požžadavky
kontrolovat, aby ov
ověř
ěřila
ila jejich pravost. Spole
Společčnost HP nebude prodejc
prodejcůům kompenzovat slevy p
přř ekra
ekraččující částku za
prodej na protiú
protiúččet. Schválená částka za prodej na protiú
protiúččet bude vyplacena prodejci.
b. Prodejce je povinen umo
umožžnit spole
společčnosti HP zaslat částku za prodej na protiú
protiúččet koncovému zákazníkovi, p
přř ičem
emžž je
povinen získat b
běěhem procesu registrace od koncového zákazníka vvššechny pot
potřř ebné informace (tj. osobní
kontaktní údaje, bankovní údaje apod.) a zaslat ihned tyto informace spole
společčnosti HP, a to vvččetn
etněě kopie faktury pro
koncového zákazníka. Schválená částka za prodej na protiú
protiúččet bude vyplacena koncovému zákazníkovi.

17. Pokud je produkt vrácen (od prodejní smlouvy je tedy odstoupeno), nelze si nárokovat prodejní hodnotu. V takovém
př ípad
ípaděě je ttřř eba jijižž vyplacenou prodejní hodnotu v plné vý
výšši vrátit.
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