Podmínky
3letá obchodní záruka HP pro vybrané tiskárny HP ScanJet
UPOZORNĚNÍ: P
PŘ
ŘED REGISTRACÍ K NABÍDCE ttřř íletá ZÁRUKY HP SI PROSÍM D
DŮ
ŮKLADN
KLADNĚĚ PŘEČT ĚTE TYTO SMLUVNÍ
PODMÍNKY ((„„PODMÍNKY
PODMÍNKY““). SVOU REGISTRACÍ K TÉTO NABÍDCE POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI A P
PŘ
ŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY
A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE JIMI PRÁVN
PRÁVNĚĚ VÁZÁNI. POKUD S TTĚĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, K TÉTO NABÍDCE SE
PROSÍM NEREGISTRUJTE.
Tato nabídka za
začčala v 15. 10. 2016 je platná, dokud nebude spole
společčností HP ukon
ukonččena, a vztahuje se na vvššechny zem
zeměě v
Evrop
Evropěě, na Blízkém východ
východěě a v Africe, ve kterých spole
společčnost HP nebo její autorizovaní partne
partneřř i HP prodávají zp
způůsobilé
produkty HP, jak jsou definovány ní
nížže. Bez ohledu na p
přř edchozí podobné propaga
propagačční nabídky nahrazují tyto smluvní
podmínky vvššechny p
přř edchozí verze tohoto textu.
Kteroukoli část ttěěchto podmínek si m
můž
ůžete
ete prohlédnout, ulo
uložžit nebo vytisknout. Doporu
Doporuččujeme vám, abyste si vytiskli
celý tento dokument a p
přř i vyu
využžívání výhod ttřř íletá záruky HP se na n
něěj odkazovali.

1. Předmět
1.1. Tato ttřř íletá obchodní záruka HP zahrnuje: standardní jednoro
jednoročční obchodní záruku spole
společčnosti HP (uvád
(uváděěnou rovn
rovněž
ěž
jako omezená záruka HP) plus obchodní záruku HP po dobu dal
dalšších dvou let podmín
podmíněěnou (a) registrací va
vašší zp
způůsobilé
produkty HP (jak je tento termín definován ní
nížže v odstavci 2) na www.hp.com/eu/3yearwarranty do 60 dní od jejího
nákupu a (b) ppřř ijetím ttěěchto podmínek.
1.2. Toto prodlou
prodloužžení obchodní záruky HP o dal
dalšší dvou spole
společčnost HP nabízí zdarma (za podmínek prohlá
prohláššení omezené
smluvní záruky HP) a vedle standardní jednoro
jednoročční obchodní záruky HP a jakékoli smluvní, zákonné nebo b
běž
ěžné
né právní
záruky, na kterou m
můž
ůžee mít koncový u
užživatel podle místních platných p
přř edpis
edpisůů nárok vvůč
ůčii prodejci produktu. Jakákoli
smluvní nebo zákonná záruka, na ni
nižž můž
ůžee mít koncový u
užživatel nárok vvůč
ůčii prodejci produktu či jakékoli jiné osob
osoběě,
zůstává nedot
nedotččena.
1.3. Pokud jste spot
spotřř ebitel, vztahují se na vás krom
kroměě výhod tohoto prodlou
prodloužžení obchodní záruky p
přř edev
edevšším ve
vešškerá
zákonná práva poskytovaná podle právních p
přř edpis
edpisůů na ochranu spot
spotřř ebitele, je
ježž se týkají nevyhovujícího zbo
zbožží podle
smlouvy o prodeji. Zákonná práva spot
spotřř ebitele nejsou žádným zp
způůsobem touto nabídkou prodlou
prodloužžené obchodní záruky
omezena nebo dot
dotččena. Pro dal
dalšší informace pou
použžijte prosím tento odkaz: zákonná spot
spotřř ebitelská záruka
záruka..
1.4. ttřř íletá obchodní záruky HP se ř ídí prohlá
prohláššením o omezené záruce HP, které je dodáváné se zakoupenou tiskárnou HP,
je
ježž vyhovuje pravidl
pravidlůům (jak je tento termín definován ní
nížže). Prohlá
Prohláššení o omezené záruce HP lze také najít na zde
zde.. Pokud
mezi prohlá
prohláššením o omezené záruce HP, které vám bylo dodáno s tiskárnou HP vyhovující pravidl
pravidlůům, a online
prohlá
prohláššením na odkazu vý
výšše existuje n
něějaký rozpor, platí prohlá
prohláššení dodané s tiskárnou HP vyhovující pravidl
pravidlůům.

2. Způsobilé produkty
2.1. Abyste se mohli této nabídky zú
zúččastnit, musíte si b
běěhem období nabídky zakoupit zp
způůsobilou tiskárnu ((„„zp
způůsobilá
produkt HP
HP““). Seznam zp
způůsobilých tiskáren je uvedený v tabulce A.
2.2. Krom
Kroměě toho musí být zp
způůsobilá produkt HP podporována zákaznickým servisem HP (zp
(způůsobilé produkty HP jsou
oby
obyččejn
ejněě podporovány po dobu 5 let po ukon
ukonččení výroby produktu; dovolujeme si upozornit, že ukon
ukonččení servisu se
neoznamuje).
2.3. Dovolujeme si upozornit, že spole
společčnost HP nesleduje žádné údaje bez svolení koncového u
užživatele. Tato propaga
propagačční
nabídka nevy
nevyžžaduje žádné sledování ani komunikaci se za
zařř ízením. Ke zji
zjiššt ění kódu originality HP není zapot
zapotřř ebí žádná
komunikace mezi spole
společčností HP a za
zařř ízením.
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3. Žádost o tříletá obchodní záruku HP
3.1. Žádosti o ttřř íletá obchodní záruku HP musí být podány nejpozd
nejpozděěji do 60 dní od data nákupu p
přř íslu
ísluššné zp
způůsobilé
produkty HP.
3.2. Žádosti musí být podány pouze koncovými u
užživateli (tj. zákazníky kupujícími produkty pro své vlastní pou
použžití).
3.3. Žádosti jsou omezeny na nejvý
nejvýšše 50 zp
způůsobilých tiskáren HP na jednoho samostatného koncového u
užživatele.

4. Zaregistrujte si akční obchodní záruku HP na tříletá
4.1. K této nabídce se m
můž
ůžete
ete zaregistrovat na: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty.. Spole
Společčnosti HP musíte poskytnout
v šechny povinné informace po
požžadované na vý
výšše uvedené registra
registračční webové stránce.
4.2. Rovn
Rovněž
ěž budete povinni sd
sděělit spole
společčnosti HP sériové číslo a produktový kód nov
nověě zakoupené zp
způůsobilé produkty HP a
osobní údaje, tj. jméno, adresu, po
pošštovní sm
směěrovací číslo a ee--mail. Krom
Kroměě toho musíte mít k dispozici / zaslat spole
společčnosti
HP kopii ú
úččtenky nebo dokladu o dodání zp
způůsobilé produkty HP uvád
uváděějící datum nákupu, jméno autorizovaného prodejce
nebo obchodu HP a popis produktu ((„„doklad o koupi
koupi““).
4.3. K p
přř edání dokladu o koupi m
můž
ůžete
ete pou
použžít kterýkoli z ní
nížže uvedených zp
způůsob
sobůů:
a. Př i registraci nahrajte doklad o nákupu na: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty;;
b. Dokumenty dokladu o koupi lze zaslat
faxem na číslo: +49 7031 7632 5111
po
pošštou na adresu:
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
Německo

e-mailem na adresu: promotions@gps1.hp.com
Pokud nám budete doklad o koupi posílat faxem, po
pošštou nebo ee--mailem, jste povinni (i) uvést referen
referenčční číslo žádosti o
registraci k nabídce, a (ii) u
uččinit tak do čtrnácti (14) dní od va
vašší náv
návššt ěvy registra
registračční webové stránky. Bez p
přř edlo
edložžení
dokladu o koupi v této lh
lhůůt ě bude va
vašše žádost o registraci k nabídce zru
zruššena.

5. Doklad o koupi
Kopie dokladu o koupi (faktura) musí obsahovat tyto údaje:



jméno a adresa prodejce,
název produktu / model hardwaru.
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6. Sériové číslo
Jestli
Jestližže nám nesd
nesděělíte správné sériové číslo, nebudeme schopni zm
změěnit va
vašši standardní jednoro
jednoročční záruku HP na ttřř íletá
obchodní záruku HP.

7. Vyloučení kombinace s jinými službami HP CarePack Services
Pokud jste si u
užž zakoupili elektronický HP Care Pack a zaregistrovali si jej, tato akce se vás netýká. Kdy
Kdyžž v rámci této akce
zaregistrujete n
něějaký produkt, u
užž k nněěmu nebudete moci dokupovat slu
služžby HP Care Pack. Pokud chcete rad
raděěji vyu
využžívat
slu
služžby HP Care Pack, produkt si v rámci této akce neregistrujte.

8. Osobní údaje
Shroma
Shromažď
žďování
ování a pou
použžívání ve
vešškerých osobních údaj
údajůů se ř ídí prohlá
prohláššením spole
společčnosti HP o ochran
ochraněě osobních údaj
údajůů
dostupným na http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html.. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje,
potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami prohlá
prohláššení spole
společčnosti HP o ochran
ochraněě osobních údaj
údajůů. Na vy
vyžžádání m
můž
ůžete
ete sv
svůůj
dř íve ud
uděělený souhlas odvolat nebo po
požžadovat opravu, úpravu, omezení, anonymizaci nebo vymazání svých osobních
údaj
údajůů kliknutím na tento odkaz: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394.. V ur
urččitých p
přř ípadech vám
můž
ůžee být vá
vášš po
požžadavek odep
odepřř en na základ
základěě legitimních d
důůvod
vodůů, nap
napřř íklad pokud by zp
zpřř ístupn
ístupněění informací odhalilo
osobní údaje jiné osoby, nebo kdy ze zákona není mo
možžné vám takové informace sd
sděělit.

9. Obecné
9.1. V p
přř ípad
ípaděě nedodr
nedodržžení ttěěchto podmínek má spole
společčnost HP právo vám na registrovaný produkt neposkytnout
dodate
dodateččné dvou roky obchodní záruky HP. Jakékoli nespln
nesplněění podmínek bude mít za následek zru
zruššení platnosti nároku a
ukon
ukonččení smlouvy.
9.2. Registrace k nabídce, které budou neúplné nebo budou obsahovat nepravdivé údaje, nebudou zpracovány.
9.3. Spole
Společčnost HP m
můž
ůžee tuto nabídku kdykoli bez oznámení odvolat nebo zm
změěnit její podmínky.
9.4. Po zaregistrování bude obchodní záruka HP prodlou
prodloužžena na ttřř íletá, a to zcela v souladu s ttěěmito podmínkami.
Tabulce A:
Kód

Oprávněné produkty společnosti
HP

Obchodní záruka HP

Produkt je k
dispozici do

L2759A HP ScanJet Pro 2000 S1 Sheet
Sheet--feed

U9JQ3E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2021

6FW06A HP ScanJet Pro 2000 S2

U9JQ3E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2021

L2753A HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet
Sheet--Feed

U9JR1E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2021

6FW07A HP ScanJet Pro 3000 S4

U9JR1E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2021
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6FW08A HP ScanJet Pro N4000 snw1 Scanner

UD3E2E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2021
exchange

L2755A

HP ScanJet Enterprise Flow5000 S4
Sheet
Sheet--Feed

UH370E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2021
exchange

6FW09A

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5
Scanner

UH370E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2021
exchange

L2757A

HP ScanJet Enterprise Flow7000s3
Sheet
Sheet--Feed

U1Q59E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2021
exchange

6FW10A

HP ScanJet Enterprise Flow N7000
snw1

UD3C0E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2021
exchange

Smluvní podmínky aktualizované v Červen 2019.
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