Podmínky
1. Za předpokladu, že budou splněny ostatní podmínky, mohou zákazníci požádat o vyplacení části kupní ceny za dané
produkty HP uvedené v tabulce níže (produkty HP ) zakoupené v období od 1. 5. 2018 do půlnoci 31. 7. 2018. Zákazníci
mohou požádat o vyplacení slevy maximálně na 1 odpovídající sadu produktů HP v rámci jedné žádosti. Po dobu trvání
akce může jeden zákazník podat maximálně 3 žádosti.
2. Produkty HP

Vyberte si svou oblíbenou kombinaci a ušetřete s originálními inkoustovými kazetami HP 950/951XL – buď 400 Kč, 550
Kč nebo 1200 Kč.

Oprávněné produkty společnosti HP

Sleva (CZK)

2x CN045AE ( HP 950XL Black Original Ink Cartridge )

550,00 CZK

1x C2P43AE ( HP 950XL Black/951XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges ) + 1x
CN045AE ( HP 950XL Black Original Ink Cartridge )

1 200,00
CZK

2x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge )

400,00 CZK

2x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink Cartridge )

400,00 CZK

2x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original Ink Cartridge )

400,00 CZK

1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original
Ink Cartridge )

400,00 CZK

1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original Ink
400,00 CZK
Cartridge )
1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original
400,00 CZK
Ink Cartridge )

Doba trvání akce: 1. 5. 2018 až 31. 7. 2018
3. Zákazníci, kteří chtějí akce využít, musí vyplnit online formulář (na adrese www.hp.com/cz/ink-cashback ), připojit
doklad o nákupu v podobě naskenované faktury prodejce zakoupených kazet nebo popíru. Objednávka nebo dodací list
nebudou akceptovány. Faktura prodejce musí jasně obsahovat údaje o zákazníkovi, kupní cenu a datum nákupu.
Zákazníci by neměli zasílat originální faktury, protože je nebude možné vrátit. HP musí formulář a přiložené dokumenty
obdržet do 30 dnů od data nákupu, nejpozději však o půlnoci 30. 8. 2018.
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4. Akce platí pro odpovídající produkty HP zakoupené buď přímo od společnosti HP nebo od prodejce HP. Akce platí pouze
pro koncové zákazníky (tj. zákazníky, kteří nakupují produkty pro svou vlastní potřebu). Na produkty zakoupené za
účelem dalšího prodeje nebo pronájmu třetí straně se tato akce nevztahuje.
5. Akce platí pro odpovídající produkty HP zakoupené buď přímo od společnosti HP nebo od prodejce HP. Akce platí pouze
pro koncové zákazníky (tj. zákazníky, kteří nakupují produkty pro svou vlastní potřebu). Na produkty zakoupené za
účelem dalšího prodeje nebo pronájmu třetí straně se tato akce nevztahuje.
6. Po přijetí formuláře a připojených dokladů zašle společnost HP e-mailem zákazníkovi potvrzení o přijetí z adresy
"promotions@gps1.hp.com". V e-mailu bude uvedeno, zda byl nárok na vrácení peněz uznán nebo ne. Společnost HP se
pokusí tuto záležitost vyřídit do 14 pracovních dnů. Pokud zákazník do této doby e-mailové potvrzení neobdrží, je jeho
povinností kontaktovat zodpovědný tým na adrese "promotions@gps1.hp.com".
7. Pokud zákazník formulář nevyplní správně nebo nezašle kompletní bezpečnostní plomby, bude na tuto skutečnost
upozorněn e-mailem a bude mít příležitost požadované údaje dodat do sedmi kalendářních dnů. Pokud zákazník přesto
podmínky nesplní, žádost o vrácení peněz bude zamítnuta. HP nenese odpovědnost za zdržení odpovědi nad rámec 7
pracovních dnů.
8. Platba bude provedena bankovním převodem jednotlivci nebo společnosti uvedené na dodané faktuře jako kupující a
na bankovní účet poskytnutý zákazníkem online. Platba jednotlivci může být poskytnuta pouze v případě, že byl produkt
zakoupen pro osobní použití a jméno zákazníka je uvedeno jako jméno kupujícího na faktuře. Za žádných okolností
nebudou poskytovány šeky.
9. Společnost HP se zavazuje zpracovat platné nároky na výplatu do 45 kalendářních dnů od odeslání e-mailu s
potvrzením nebo co nejdříve poté. Společnost HP nenese odpovědnost za zpracování nároku po tomto časovém období.
10. V případě, že toto zpětné vrácení peněz představuje zdanitelný příjem, daňová povinnost je zcela na straně příjemce.
11. Část kupní ceny bude vyplacena pouze v případě, že se společnost HP přesvědčí, že zákazník plně dodržel tyto
podmínky a připojené pokyny.
12. Vyplněním žádosti zákazník potvrzuje, že tyto podmínky přijímá. Pokud zákazník po podání žádosti o vyplacení části
kupní ceny vrátí daný produkt HP prodejci, ztratí nárok na vyplacení části kupní ceny.
13. Nabídka v České republice platí pouze pro soukromé koncové uživatele a firemní zákazníky. Tuto nabídku nelze
kombinovat s jinými propagačními nabídkami nebo zvláštními cenovými nabídkami u stejných HP produktů.
14. Tato nabídka neplatí pro zaměstnance společnosti HP, jejich zástupce, velkoobchodníky, maloobchodníky,
pracovníky prodejen, zapojené dodavatele a další osoby spojené s touto akcí.
15. Žádosti mohou podávat pouze koncoví zákazníci. Maloobchodníci nemohou podávat žádosti za své zákazníky.
16. Otázky ohledně stavu vaší žádosti zasílete e-mailem na adresu: promotions@gps1.hp.com
17. Peníze nebudou vráceny zákazníkům, kteří:
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a.
b.
c.
d.
e.

nezakoupili odpovídající produkt HP v době trvání akce; a/nebo
nevyplnili správně formulář žádosti; a/nebo
nedodali doklad o nákupu; a/nebo
neodeslali formulář žádosti do 30 dnů od data nákupu; a/nebo
dle výhradního rozhodnutí společnosti HP jakýmkoli způsobem nedodrželi tyto podmínky.

18. Společnost HP si vyhrazuje právo vyřadit neúplné, pozměněné nebo nečitelné žádosti.
19. Společnost HP nenese odpovědnost za žádné technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové ani jiné
výpadky či poškození znemožňující či bránící zákazníkovi zúčastnit se akce.
20. Společnost HP si vyhrazuje právo kontrolovat všechny žádosti o vrácení peněz, aby se ujistila, že byly splněny
podmínky akce, a u kterékoli žádosti nebo připojených dokumentů si vyžádat další údaje.
21. Veškerá dokumentace zaslaná v rámci této akce se stává majetkem společnosti HP a nebude vrácena. Zaslání
falšované, nesprávné, zavádějící nebo podvodné dokumentace může vést k vyřazení z této akce i budoucích
propagačních akcí společnosti HP a k vystavení trestnímu stíhání.
22. Společnost HP může tuto akci zrušit z právních či komerčních důvodů vyplývajících z příslušných zákonů.
23. Rozhodnutí společnosti HP ohledně všech stránek propagační akce budou konečná a závazná.
24. Společnost HP si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění podmínky nabídky upravit nebo zrušit.
25. Společnost HP nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo újmy jakékoli povahy vzniklé zákazníkům v
důsledku této akce. Nic v těchto podmínkách však nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti HP za smrt nebo
fyzickou újmu utrpěnou zákazníkem, která byla prokazatelně způsobena nedbalostí společnosti HP.
26. V případě, že zákazník podá falešnou nebo chybnou žádost nebo společnost HP poskytne přeplatek, a za
předpokladu, že společnost HP zašle nejméně 28 dní předem písemné oznámení, zákazník bude mít povinnost zaplatit
nebo vrátit peníze a odškodní společnost HP a bude jichránit před nároky, žalobami, škodami a daňovými povinnostmi
vzniklými za těchto okolností
27. Společnost HP si vyhrazuje právo vyžádat od zákazníka kromě faktury za koupený produkt další doklad o nákupu
a/nebo vlastnictví (např. fotografii štítku se sériovým číslem, čárové kódy...).
28. Žádost o vrácení peněz nelze podat v případě, že bude produkt vrácen (čímž zanikne kupní smlouva). V takovém
případě je třeba již vyplacenou částku v plné výši vrátit.
29. Tato propagační akce se řídí zákony Česká republika.
30. Organizátor propagační akce: Česká republika.
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HP Inc Czech Republic s. r. o.
Za Brumlovkou 5/1559
1400 Prague 4
Czech Republic (dále označován jako „společnost HP“).
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