KAMPANJAEHDOT

HP Käteishyvitys kampanja (”Kampanja”)
Osallistumalla Kampanjaan osanottajat hyväksyvät nämä kampanjaehdot. Kampanjan järjestäjän osoitteessa
www.hp.fi/rahaatakaisin julkaisemat Kampanjaa koskevat tiedot tai ohjeet ovat osa näitä kampanjaehtoja ((””Kampanjaehdot
Kampanjaehdot””).

A. Kampanjan järjestäjä
1. HP Finland Oy, Piispankalliontie, PL 515, FI - 02201 Espoo, Suomi ((””HP””).

B. Kampanjan kuvaus
1. Loppukäyttäjä, joka ostaa uuden Liitteessä 1 luetellun HP:n tuotteen ((””HP:n kampanjatuote””) joko HP:lta tai joltakin
HP:n valtuuttamalta jälleenmyyjältä Suomessa Kampanjan voimassaoloaikana, voi saada käteishyvityksen näiden ehtojen
mukaisesti (maksetaan vain tilisiirtona) korvaamaan lähetyskulut, kuitenkin enintään 49.95 € (sisältää ALV), lunastamalla
käteishyvityksen ((””Käteishyvitys””).
2. Kampanja koskee Liitteessä 1 lueteltuja HP:n kampanjatuotteita, jotka on hankittu kampanjakauden aikana 25.11.2020 31.1.2021, edellyttäen, että hankinta täyttää näissä kampanjaehdoissa asetetut vaatimukset.
3. Kutakin hankittua HP:n kampanjatuotetta kohden voi tehdä yhden (1) hakemuksen. Kampanja on rajoitettu yhteen (1) HP:n
kampanjatuotteeseen loppukäyttäjää kohden koko kampanjakauden aikana.

C. Osallistumisehdot
1. Henkilöön tai yritykseen, joka tekee hakemuksen tämän kampanjan perusteella, viitataan seuraavassa termillä
”Osallistuja””.
2. Kampanjaan osallistuakseen Osallistujan on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset ((””Kelpoisuusvaatimukset””):
a.
b.
c.
d.
e.

Oltava vähintään 18
18--vuotias;
Loppukäyttäjäasiakas (eli asiakas, joka ostaa ostotositteessa ilmoitetut tuotteet omaan käyttöönsä);
On ostanut HP:n kampanjatuotteen Suomessa;
On ostanut jonkin alla kuvatuista HP:n kampanjatuotteista kampanjakauden aikana;
Osallistujalla on kaikki tiedot, jotka tarvitaan hakemuksen lähettämiseen Hakemuksen rekisteröiminen - kohdan
mukaisesti;
f. Pääsee käyttämään Internetiä hakemuksen lähettämistä varten;
g. Täyttää muut mahdolliset erityiset kampanjaedellytykset, jotka määritetään näissä kampanjaehdoissa, jotta hän
on kelvollinen vastaanottamaan rahaa tämän kampanjan puitteissa.

3. Tähän kampanjaan eivät voi osallistua HP:n työntekijät, heidän edustajansa, tukkumyyjät, jälleenmyyjät, jälleenmyyjien
henkilökunta, osallistuvat kauppiaat eikä kukaan, joka liittyy tähän kampanjaan.
4. Tätä Kampanjaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun kampanjatarjoukseen tai erikoistarjoukseen HP:n kampanjatuotteista.
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D. Hakemukset
1. Kunkin HP:n kampanjatuotteen käteishyvityksen määrä on maksettu lähetyskulu, kuitenkin enintään 49,95 euroa
(sisältäen ALV) HP kampanjatuotteen ostopäivän mukaisesti.on Liitteessä 1 HP:n kampanjatuotteen hankintapäivänä
annettu arvo.
2. Seuraavat tuotteet eivät lukeudu HP kampanjatuotteisiin eikä siten tämän Kampanjan piiriin:
a. Esittelytuotteet, edelleenmyydyt tuotteet tai käytetyt tuotteet
b. Tuotteet jotka on hankittu rahoituksella tai luottosopimuksella
c. Sellaiset HP kampanjatuotteet, jotka on hankittu jälleenmyytäväksi tai jotka vuokrataan tai muutoin luovutetaan
kolmannelle osapuolelle

3. Hakemuksen lähettäjän pitää olla loppukäyttäjäasiakas (eli asiakas, joka hankkii ostotositteessa ilmoitetut tuotteet omaan
käyttöönsä) eikä hakemuksia saa lähettää edustajien, jälleenmyyjien tai muiden osapuolten kautta tai suurina erinä.
4. Kampanjaan rekisteröityminen tulee tehdä verkkopalvelussa 15.2.2021 asti ((””rekisteröitymisajanjakso””).
Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä tähän kampanjaan.
5. Jos jokin HP:n kampanjatuote palautetaan (jolloin myyntisopimus peruuntuu), hyvityshakemusta ei saa tehdä. Jos
hyvitys on jo maksettu, se pitää maksaa täysimääräisenä takaisin kampanjan järjestäjälle.

E. Hakemuksen rekisteröiminen
1. Ostettuaan HP:n kampanjatuotteen Osallistujien on täytettävä ja lähetettävä pakolliset tiedot verkkohakemuslomakkeella
rekisteröitymisajanjakson aikana. Hakemuksessa tulee antaa seuraavat tiedot:
a. Tuotteen numero (malli) ja HP:n kampanjatuotteen Sarjanumero Sarjanumero;
b. Sähköinen ostotosite myyjän laskun muodossa skannauttuna tai sähköpostiviestin liitetiedostona ((””Ostotosite””);
c. Pyydetyt tarvittavat henkilötiedot ja pankkiyhteystiedot.

2. Ostotositteesta pitää käydä selvästi ilmi HP:n kampanjatuotteen malli ja sarjanumero, hankkijan nimi ja osoite, laskun
päiväys ja hankintahinta sekä lähetyskulu. Tilausvahvistus tai lähetysluettelo ei kelpaa. HP varaa oikeuden pyytää
Osallistujalta lisätodisteita hankinnasta ja/tai omistajuudesta (kuten valokuva sarjanumerotarrasta tai viivakoodit).
3. Kun hakemuslomake ja liiteasiakirjat on vastaanotettu, HP lähettää vastaanottovahvistuksen sähköpostilla osoitteesta
lfp.promotions@gps1.hp.com
lfp.promotions@gps1.hp.com.. Viestissä vahvistetaan hakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen. HP pyrkii lähettämään
vastaanottovahvistuksen seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa. Osallistujan velvollisuus on ottaa yhteyttä
kampanjatiimiin, jos sähköpostivahvistusta ei ole tullut tämän ajan kuluessa.
4. Hakemuksen tilan voi tarkistaa hakemuksen vahvistussähköpostiviestin lopussa olevasta URL
URL--linkistä. Kampanjaan tai
hakemuksen tilaan liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostilla seuraavan osoitteeseen: lfp.promotions@gps1.hp.com
5. Puutteellisen hakemuslomakkeen lähettäneille Osallistujille lähetetään asiasta ilmoitus sähköpostilla, ja Osallistujalle
annetaan tilaisuus lähettää puuttuvat tiedot seitsemän kalenteripäivän kuluessa tarkennuspyynnöstä. Jos Osallistuja ei
edelleenkään täytä kampanjaehtoja, hakemus hylätään. HP ei ole vastuussa mistään muista vastausviiveistä kuin
seitsemän päivän aikavälistä.
6. Järjestäjällä on oikeus tarvittaessa ryhtyä kohtuullisiin toimiin suojautuakseen petollisilta tai virheellisiltä hakemuksilta
mukaan lukien lisävarmistusten vaatiminen hankinnasta/omistajuudesta (kuten valokuva sarjanumerotarrasta,
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viivakoodit sekä osallistujan henkilöllisyys, ikä ja muut oleelliset tiedot
7. Kampanjan järjestäjä varaa oikeuden hylätä puutteelliset, väärennetyt tai lukukelvottomat hakemukset, jotka eivät täytä
näitä kampanjaehtoja.
8. Jos Osallistuja ei noudata näitä kampanjaehtoja, hakemus hylätään.

F. Maksu
1. HP pyrkii käsittelemään hyväksytyt maksuhakemukset 45 kalenteripäivän kuluessa täytetyn hakemuksen
vastaanottamisesta ja lopullisesta vahvistuksesta ja laskun tarkastuksesta tai niin pian sen jälkeen kuin mahdollista. HP ei
ole vastuussa siitä, missä hakemuksia käsitellään tämän aikavälin ulkopuolella.
2. Hyvitys maksetaan tilisiirtona yksilölle tai yhtiölle, jonka nimi on hankkijana ostotodistuksessa, hakemuksessa ilmoitetulle
pankkitilille, ja hyvitys voidaan maksaa vain kelvolliselle pankkitilille Euroopan talousalueella tai Sveitsissä. Pankkisekkejä ei
tehdä missään tapauksessa.
3. Osallistujat ovat yksin vastuussa kaikista paikallisen verolainsäädännön perusteella soveltuvista veroista ja muista asiaan
liittyvistä kuluista, joita ei ilmoiteta kampanjaehdoissa.
4. Maksu tehdään vain, jos Osallistuja noudattaa näitä kampanjaehtoja ja niihin liittyviä ohjeita täysimääräisesti.
5. Maksaja:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland

G. Henkilötiedot
1. Osallistujien tarvitsee luovuttaa vain kampanjan edellyttämät henkilötiedot. Luovuttamalla nämä tiedot Osallistuja
hyväksyy sen, että tietoja käsitellään kampanjan puitteissa.
2. HP ja sen määräämät tahot käsittelevät henkilötietoja vain paikallisen lain mukaisesti ja käyttävät niitä vain Kampanjassa
maksamiseen. Tiedot poistetaan lakisääteisen säilytysajan umpeuduttua.
3. HP saa lähettää sinulle tietoja sähköpostilla tuotteista, palveluista ja/tai tukipalveluista vain nimenomaisella luvallasi. Tämä
saattaa sisältää tietoja uusista tuotteista, erikoistarjouksia tai mahdollisesti kutsun osallistua markkinatutkimukseen.
4. HP tunnustaa, että yksityisyys on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja tunnustaa edelleen yksityisyyden, tietoturvan ja
tietosuojan tärkeyden asiakkaillemme ja kumppaneillemme kaikkialla maailmassa.
5. Tietoja HP:n tietosuojakäytännöistä antaa Henkilötietojen tietosuojaa koskeva tiedote osoitteessa
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.html
privacy.html.. Voit käyttää oikeuttasi pyytää nähtäväksi, korjata, vastustaa tai
poistaa tietosi käyttämällä Ota yhteyttä HP:n tietosuojatoimistoon -lomaketta osoitteessa
https://www8.hp.com/fi/fi/privacy/privacy
https://www8.hp.com/fi/fi/privacy/privacy--central.html
central.html..

H. Yleistä
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1. Käteishyvitystä ei myönnetä Osallistujalle, joka a) ei ole ostanut HP:n kampanjatuotetta kampanjakauden aikana; ja/tai b) ei
ole täyttänyt hakemuslomaketta oikein; ja/tai c) ei ole toimittanut ostotodistusta; ja/tai d) ei ole lähettänyt hakemusta
hakemuskauden aikana; ja/tai e) on laiminlyönyt näitä kampanjaehtoja jollain muulla tavalla.
2. HP varaa oikeuden auditoida kaikki käteishyvityshakemukset varmistaakseen, että kampanjaehdot ovat täyttyneet ja
pyytääkseen lisätietoja mistä tahansa hakemuksesta ja liiteasiakirjoista. Osallistuja, joka on väärinkäyttänyt ohjelmaa,
suljetaan siitä pois. HP pidättää itselleen oikeuden nostaa kanne.
3. Mikäli Osallistuja on lähettänyt valheellisen tai virheellisen hakemuksen tai HP on maksanut liikaa, HP:n pitää ilmoittaa
asiasta kirjallisesti vähintään 28 päivää etukäteen ja Osallistujan tulee maksaa tai hyvittää tällainen väärin perustein
maksettu, virheellinen tai liian suuri ja Osallistuja suojaa HP:tä tällaisesta tilanteesta aiheutuvilta mahdollisilta vastuilta,
vaateilta, vahingoilta ja verovelvoitteilta ja hyvittää ne HP:lle.
4. Kaikista tähän kampanjaan lähetetyistä asiakirjoista tulee HP:n omaisuutta eikä niitä palauteta. Virheellisten,
harhaanjohtavien tai petollisten asiakirjojen lähettäminen saattaa johtaa hylkäämiseen tästä kampanjasta ja tulevista
HP:n kampanjoista sekä lähettäjään kohdistuviin syytteeseenpanoon.
5. Osallistuja vapauttaa HP:n vastuusta mahdollisista vastuu
vastuu--, korvausvaatimus
korvausvaatimus--, vahinko
vahinko--ja verovelvoiteasioista, joita
tällaisissa tilanteissa saattaa muodostua.
6. Soveltuvan lain sallimassa laajuudessa kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa tai korvausvastuussa seuraavista: (a)
lähetettyjen tietojen vastaanottamisen epäonnistuminen tiedonsiirron toimintahäiriöiden ja muiden tilanteiden takia,
jotka eivät ole kohtuudella ajatellen kampanjan järjestäjän hallinnassa; (b) myöhästyneet, kadonneet, virheellisesti
reititetyt tai vahingoittuneet lähetykset tai hakemukset; (c) kaikki tietokoneisiin tai tietoliikenteeseen liittyvät
toimintahäiriöt tai vikaantumiset; (d) kaikki häiriöt, katoamiset tai vahingot, jotka aiheutuvat tapahtumista, joita
kampanjan järjestäjä ei hallitse; (e) kaikki tekniset, laitteisto
laitteisto--, ohjelmisto
ohjelmisto--, palvelin
palvelin--, verkkosivusto
verkkosivusto-- tai muut vikaantumiset
tai vauriot siinä määrin kuin ne estävät osallistujaa tai muutoin haittaavat hänen osallistumistaan kampanjaan; (f) kaikki
paino
paino-- ja kirjoitusvirheet kaikissa kampanjaan liittyvissä aineistoissa; tai (g) kaikenlaiset menetykset tai vahingot
aiheutuivatpa ne osallistujalle miten tahansa tämän kampanjan seurauksena. Mikään näissä kampanjaehdoissa ei
kuitenkaan sulje tai rajoita HP:n vastuuta kuolemantapauksessa tai loukkaantumisessa, joka on todistetusti seurausta
HP:n laiminlyönnistä.
7. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa mistään keskeytyksistä kampanjaan, aiheutuivatpa ne ylivoimaisesta esteestä tai
muista syistä, joita kampanjan järjestäjä ei hallitse.
8. HP varaa oikeuden muuttaa kampanjaehtoja koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
9. HP saa lakkauttaa tai peruuttaa tämän kampanjan koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
10. HP:n tähän kampanjaan liittyvät päätökset ovat kaikin tavoin lopullisia ja sitovia.
11. Tämä kampanja on kampanjan järjestäjän toimintamaan lakien alainen. Riitatapauksissa tuomiovalta on kampanjan
järjestäjän toimipaikan tuomioistuimilla.

LIITE 1: HP:N KAMPANJATUOTTEET.
Osoitteessa www.hp.fi/rahaatakaisin on luettelo HP:n kampanjatuotteista.
Koodi

Osallistumiseen oikeuttavat HP-tuotteet

Tuotteen saatavuus
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5HB12A

HP DesignJet Studio 24
24--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB12C

HP DesignJet Studio Steel 24
24--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB14A

HP DesignJet Studio 36
36--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB14C

HP DesignJet Studio Steel 36
36--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB07A

HP DesignJet T230 24
24--in Printer

25.11.2020 - 31.1.2021

5HB06A

HP DesignJet T250 24
24--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB09A

HP DesignJet T630 24
24--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB11A

HP DesignJet T630 36
36--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB08A

HP DesignJet T650 24
24--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021

5HB10A

HP DesignJet T650 36
36--in Printer

7.12.2020 - 31.1.2021
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