Vilkår og betingelser
1. I henhold til resten af disse vilkår og betingelser kan kunder gøre krav på en cashback-tilbagebetaling på
kvalificerende HP-produkter, som angivet i tabellen nedenfor (de “kvalificerende HP-produkter”), som er købt mellem
01-07-2019 og midnat 31-08-2019. Kunderne kan kun gøre krav på tilbagebetaling på højst 1 af de kvalificerende HPprodukter [grænse på 3 krav pr. kunde i løbet af kampagneperioden].
2. For at kunne drage fordel af denne cashback kampagne, skal kunden udfylde formularen på
www.hp.dk/printkampagner, vedhæfte bevis for købet i form af en salgsfaktura/kvittering, som scannes ind og
vedhæftes som vedhæftet fil i ene-mail. Ordrebekræftelse eller følgeseddel accepteres ikke. Af forhandlerens
faktura/kvittering skal der fremgå kundeoplysninger, HP-varenummer, pris og købsdato. Kunden skal ikke indsende den
originale faktura/kvittering, da disse ikke bliver returneret. HP skal have modtaget ansøgningsformularen og
dokumentationen inden for 30 dage fra købsdatoen og ikke senere end den 30-09-2019. .
3. Kampagnen er gældende for kvalificerende HP-produkter, der købes enten direkte fra HP eller en af HP's
autoriserede forhandlere. Kampagnen gælder kun for slutbrugere (dvs. kunder, som køber produkter til eget brug).
Krav på produkter, som er købt med henblik på videresalg eller leje til tredjemand, er udelukket fra denne kampagne.
4. Når ansøgningsformularen og de vedhæftede dokumenter er modtaget, sender HP kunden en bekræftelse i form af
en e-mail fra “promotions@gps1.hp.com”. E-mailen bekræfter, om kravet på tilbagebetaling er blevet accepteret. HP
bestræber sig på at gøre dette inden for syv kalenderdage. Det er kundens ansvar at kontakte kampagneteamet på
“promotions@gps1.hp.com”, hvis kunden ikke har modtaget en e-mail-bekræftelse inden for denne tidsramme.
5. Kunder, som indsender en ufuldstændig ansøgningsformular, får besked herom via e-mail og tilbydes muligheden for
at indsende de nødvendige elementer inden for syv kalenderdage. Hvis deltageren stadig ikke har opfyldt vilkårene og
betingelserne, afvises kravet om tilbagebetaling. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser i svar, som
måtte overskride tidsrammen på de syv dage.
6. Betaling sker via elektronisk overførsel til den person eller virksomhed, der er angivet som køber på kopien af den
indsendte købsfaktura, og i overensstemmelse med de bankoplysninger, kunden har indsendt online. Betaling kan kun
ske til privatpersoner, hvis produktet er købt til personlig brug, og kundens navn fremgår som køber på kopien af den
indsendte købsfaktura. Der udskives under ingen omstændigheder checks.
7. HP bestræber sig på at behandle gyldige betalingskrav inden for 45 kalenderdage fra afsendelse af bekræftelses-emailen til kunden eller så snart som muligt derefter. HP kan ikke holdes ansvarlig for krav, der behandles uden for denne
tidsramme.
8. Hvis cashback-betalingen er skattepligtig i et land, er det modtageren, som skal sørge for betaling heraf.
9. Cashback-beløbet betales kun ved HP’s fulde tilfredsstillelse med, at kunden helt har overholdt nærværende vilkår og
betingelser samt de tilknyttede anvisninger.
10. Ved at udfylde formularen for at opnå tilbagebetaling bekræfter kunden sin accept af nærværende vilkår og
betingelser. Ved en eventuel returnering af det kvalificerende HP-produkt til sælgeren/forhandleren efter indsendelse
af kravet om tilbagebetaling, mister kunden retten til tilbagebetaling.
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11. Tilbuddet gælder kun i Danmark for private slutbrugere og virksomhedskunder. Dette tilbud må ikke kombineres
med andre kampagnetilbud eller rabatter, der tilbydes på de kvalificerede produkter.
12. Dette tilbud må ikke benyttes af medarbejdere hos HP, HP's agenter, grossister, forhandlere, salgsmedarbejdere,
detailhandlere, deltagende lagerførende forretninger eller andre personer, som på nogen måde er tilknyttet
kampagnen.
13. Krav om tilbagebetaling må kun indsendes af slutbrugerkunden. Forhandleren må ikke indsende krav om
tilbagebetaling på vegne af deres kunder.
14. Spørgsmål om status på dit krav om tilbagebetaling kan fremsendes via e-mail til: ”promotions@gps1.hp.com”
15. Tilbagebetalingen ydes ikke til en kunde, som: a) ikke har købt et kvalificeret HP-produkt inden for
kampagneperioden og/eller b) ikke har udfyldt ansøgningsformularen korrekt og/eller c) ikke har indsendt købsbeviset
og/eller d) ikke har indsendt ansøgningsformularen inden for 30 dage fra købsdatoen og/eller e) ikke opfylder
nærværende vilkår og betingelser, som fastsat af HP.
16. HP forbeholder sig ret til at diskvalificere ufuldstændige, ændrede eller ugyldige krav. Der påtages intet ansvar for
indsendte dokumenter, som går tabt, modtages for sent, er beskadiget, fejladresseret eller forsinket i posten eller
mangler porto. Et kvitteringsbevis accepteres ikke som bevis på levering.
17. HP er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for fejl eller beskadigelse af teknisk art eller vedrørende hardware,
software, server, websted eller andre fejl i det omfang, at dette forhindrer kunden i at deltage i kampagnen.
18. HP forbeholder sig ret til at revidere alle anmodninger om tilbagebetaling for at sikre, at kampagnens vilkår og
betingelser er opfyldt og for at anmode om yderligere oplysninger vedrørende alle tilbagebetalingskrav og vedlagte
dokumenter.
19. Al dokumentation, som fremsendes i forbindelse med denne kampagne, bliver HP's ejendom og returneres ikke.
Indsendelsen af falsk, forkert, vildledende eller svigagtig dokumentation kan medføre en diskvalifikation fra denne
kampagne og fremtidige HP-kampagner og kan medføre, at indsenderen retsforfølges.
20. HP kan annullere denne kampagne, hvis det kræves af retslige eller handelsmæssige årsager, som måtte opstå i
henhold til den gældende lovgivning.
21. HP's beslutninger med hensyn til enhver og alle aspekter i kampagnen er endelige og bindende.
22. HP forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller annullere vilkårene i denne kampagne ude forudgående
varsel.
23. HP er ikke erstatningspligtig for tab, beskadigelse eller skade af nogen som helst art, som måtte opstå for kunder i
medfør af denne kampagne. Dog skal intet i disse vilkår udelukke eller begrænse HP’s erstatningsansvar ved kundens
død eller personskade, som bevisligt skyldes HP’s forsømmelighed.
24. Falske eller fejlagtige krav eller fejlagtigt udbetalt beløb, som enten er fremsendt af kunden eller foretages af HP,
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er underlagt, at HP ikke mindre end 28 dage før skriftlig meddelelse herom til kunden skal tilbagebetale eller godtgøre
ethvert falsk eller fejlagtigt krav eller fejlagtigt udbetalt beløb, og kunden skal holde HP skadesløs og fritage HP fra
ethvert erstatningsansvar, krav, enhver skadeserstatning og ethvert skattetilgodehavende, som måtte opstå under
sådanne omstændigheder.
25. Denne kampagne er underlagt lovgivningen i Danmark.
26. HP forbeholder sig retten til at kræve anden købs- og/eller ejerskabsdokumentation ud over fakturaen for det købte
produkt (f.eks. billede af serienummermærkat, stregkoder, ...)
27.
Vælg din foretrukne kombination af Original HP 950/951 XL blæk og spar 110 DKK, 150 DKK. eller 300 DKK.1,

Berettigede HP-produkter

Rabat
(DKK)

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

DKK
150,00

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

DKK
300,00

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

DKK
110,00

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

DKK
110,00

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

DKK
110,00

1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink DKK
Cartridge )
110,00
1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original Ink
Cartridge )

DKK
110,00

1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original
Ink Cartridge )

DKK
110,00
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28. Hvis et produkt returneres (og derved ophæver salgsaftalen), kan der ikke fremsættes krav om cashback. I en
sådan situation skal cashback, der allerede er blevet betalt, tilbagebetales fuldt.
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