Όροι & προϋποθέσεις
1. Σύμφωνα με τους υπόλοιπους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πελάτες μπορούν να διεκδικήσουν το
ποσό της επιστροφής χρημάτων για τα επιλεγμένα προϊόντα HP που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα (τα
Επιλεγμένα προϊόντα HP ) που αγοράστηκαν από 1/9/2019 έως τα μεσάνυχτα στις 31/10/2019. Οι πελάτες
μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για μέγιστο αριθμό 3 τεμαχίων από τα προιόντα που πληρούν τις
προυποθέσεις
Επιλεγμένα προϊόντα HP:

HP 301
HP 301XL High Yield (CH563EE) + HP 301 Tri-color (CH562EE) Original Ink Cartridge

11,00 €

HP 301XL High Yield (CH563EE) + HP 301XL High Yield (CH563EE) Original Ink Cartridge

14,00 €

HP 301XL High Yield (CH563EE) + HP 301XL High Yield Tri-color (CH564EE) Original Ink Cartridge 14,00 €
HP 302
HP 302XL High Yield (F6U68AE) + HP 302 Tri-color (F6U65AE) Original Ink Cartridge

10,00 €

HP 302XL High Yield (F6U68AE) + HP 302XL High Yield (F6U68AE) Original Ink Cartridge

13,00 €

HP 302XL High Yield (F6U68AE) + HP 302XL High Yield Tri-color (F6U67AE) Original Ink Cartridge 13,00 €

Ημερομηνίες προσφοράς: Από 1/9/2019 έως 31/10/2019
2. Οι πελάτες, για να επωφεληθούν από αυτήν την προσφορά, πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα
αίτησης (διατίθεται στη διεύθυνση "www.hp.gr/ink-cashback")και να επισυνάψουν την απόδειξη αγοράς με τη μορφή
τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής είτε σαρωμένη είτε συνημμένη σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εντολή
παραγγελίας ή το δελτίο αποστολής δεν γίνονται δεκτά. Στο τιμολόγιο πωλητή πρέπει να φαίνονται ευκρινώς τα
στοιχεία του πελάτη, οι κωδικοί προϊόντος HP του επιλεγμένου προϊόντος που αγοράστηκε, η τιμή και η ημερομηνία
της αγοράς. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να αποστέλλουν τα πρωτότυπα τιμολόγια, καθώς αυτά δεν
επιστρέφονται.Η HP πρέπει να λάβει τη φόρμα αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία αγοράς και όχι αργότερα από τα μεσάνυχτα της 30/11/2019.
3. Η προσφορά ισχύει για τα Επιλεγμένα προϊόντα HP που αγοράστηκαν απευθείας από την HP ή από
εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της HP ή από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP. Η προσφορά ισχύει μόνο για
πελάτες που είναι τελικοί χρήστες (δηλ. Πελάτες που αγοράζουν προϊόντα για δική τους χρήση)και όχι για εταιρείες
που προορίζουν τα προϊόντα προς μεταπώληση στον τελικό χρήστη. Οι αιτήσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα που
αγοράστηκαν θα μεταπωληθούν ή θα ενοικιαστούν σε τρίτους είναι ακατάλληλες για τη συγκεκριμένη προσφορά.
4. Αφού ληφθούν η φόρμα αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα, η HP θα στείλει στον πελάτη επιβεβαίωση της
λήψης μέσω email από τη διεύθυνση "promotions@gps1.hp.com". Με το email θα επιβεβαιώνεται αν η αίτηση για
την επιστροφή χρημάτων είναι επιτυχής.Η HP θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επιβεβαίωση
εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Αποτελεί ευθύνη των πελατών να επικοινωνήσουν με την ομάδα προσφορών
στη διεύθυνση "promotions@gps1.hp.com", σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση μέσω email εντός
του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
5. Οι πελάτες που παρέχουν ελλιπή φόρμα αίτησης θα ειδοποιούνται μέσω email και θα τους προσφέρεται η
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ευκαιρία να παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Αν ο συμμετέχων
εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις, η αίτηση για την επιστροφή χρημάτων θα
απορρίπτεται. HP δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση όσον αφορά στην απάντηση εκτός του χρονικού
διαστήματος των επτά ημερών.
6. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο όνομα του ιδιώτη ή της εταιρείας που έχει
δηλωθεί ως αγοραστής στην παρεχόμενη απόδειξη αγοράς και στα τραπεζικά στοιχεία που υποβάλλονται online
από τον πελάτη. Η πληρωμή δεν είναι δυνατό να καταβάλλεται σε ιδιώτες, εκτός αν το προϊόν έχει αγοραστεί για
προσωπική χρήση και ο πελάτης εμφανίζεται ως ο αγοραστής στην απόδειξη αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν
γίνεται έκδοση επιταγών.
7. Η HP επιδιώκει την επεξεργασία έγκυρων αιτήσεων για πληρωμή σε 45 ημερολογιακές ημέρες από την
αποστολή του email επιβεβαίωσης στον πελάτη ή όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετέπειτα. Η HP δεν φέρει ευθύνη,
όταν η επεξεργασία των αιτήσεων δεν πραγματοποιείται σε αυτό το χρονικό διάστημα.
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πληρωμή της επιστροφής χρημάτων συνιστά φορολογητέο όφελος, κάθε
φορολογική ευθύνη εναπόκειται στον παραλήπτη.
9. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων καταβάλλεται μόνο αφού η HP θεωρήσει ότι ο πελάτης έχει συμμορφωθεί
πλήρως με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και με τις σχετικές οδηγίες.
10. Οι πελάτες, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αίτησης, επιβεβαιώνουν ότι αποδέχονται τους συγκεκριμένους
όρους και προϋποθέσεις. Η επιστροφή του Επιλεγμένου προϊόντος HP στον πωλητή/μεταπωλητή μετά την
υποβολή της αίτησης για την επιστροφή χρημάτων θα στερήσει από τον πελάτη το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
11. Η προσφορά ισχύει μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο για ιδιώτες που είναι τελικοί χρήστες, καθώς και για
εταιρικούς πελάτες. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός αυτής της προσφοράς με κάποια άλλη προωθητική προσφορά
ή ειδική τιμή που προσφέρεται για τα επιλεγμένα προϊόντα.
12. Η συγκεκριμένη προσφορά δεν ισχύει για τους υπαλλήλους της HP, τους αντιπροσώπους, τους
χονδρεμπόρους, τους μεταπωλητές, το προσωπικό λιανικών πωλήσεων, τους προμηθευτές, τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης ή για οποιουσδήποτε συνδέονται με την προσφορά.
13. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τους πελάτες που είναι τελικοί χρήστες. Οι μεταπωλητές δεν
επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήσεις εκ μέρους των πελατών τους.
14. Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της αίτησής σας, στείλτε email στη διεύθυνση:
"promotions@gps1.hp.com"
15. Η επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείται σε πελάτες οι οποίοι:
a.
b.
c.
d.
e.

δεν έχουν αγοράσει Επιλεγμένο προϊόν HP εντός της περιόδου προσφοράς ή/και
δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τη φόρμα αίτησης ή/και
δεν έχουν προσκομίσει απόδειξη αγοράς ή/και
δεν έχουν υποβάλει τη φόρμα αίτησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς ή/και
δεν κατάφεραν με οποιονδήποτε τρόπο να συμμορφωθούν με τους συγκεκριμένους όρους και
προϋποθέσεις, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της HP.

16. Η HP διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει ελλιπείς, τροποποιημένες ή δυσανάγνωστες αιτήσεις.
17. Η HP δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα τεχνικής φύσης, υλικού, λογισμικού, διακομιστή, ιστότοπου ή
άλλα σφάλματα ή ζημίες οποιουδήποτε είδους στο βαθμό κατά τον οποίο η ύπαρξή τους εμποδίζει τον πελάτη ή
δεν του επιτρέπει να συμμετέχει στην προσφορά.
18. Η HP διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου όλων των αιτήσεων για επιστροφές χρημάτων, προκειμένου να διασφαλίσει
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ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσφοράς έχουν ικανοποιηθεί. Επίσης, μπορεί να ζητήσει πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με όλες τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα.
19. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για αυτήν την προσφορά καθίστανται ιδιοκτησία της HP και δεν
επιστρέφονται. Η υποβολή πλαστών, εσφαλμένων, παραπλανητικών ή ψευδών στοιχείων μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από αυτήν την προσφορά και μελλοντικές προσφορές της HP. Επιπλέον, μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα τη δίωξη του ατόμου που τα υποβάλλει.
20. Η HP μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά, όταν αυτό απαιτείται για νομικούς ή εμπορικούς λόγους οι
οποίοι προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
21. Οι αποφάσεις της HP όσον αφορά στο σύνολο των πτυχών της προσφοράς είναι οριστικές και δεσμευτικές.
22. Η HP διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ακύρωσης των όρων της παρούσας προσφοράς, ανά πάσα
στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.
23. Η HP δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή τραυματισμό οποιασδήποτε φύσης, ανεξάρτητα από
τον τρόπο με τον οποίο έχει προκληθεί στους πελάτες σύμφωνα με αυτήν την προσφορά. Ωστόσο, κανένα στοιχείο
στους παρόντες όρους δεν θα ερμηνεύεται ως εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης της HP για θάνατο ή
τραυματισμό πελάτη που αποδεδειγμένα έχει προκληθεί από αμέλεια της HP.
24. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών και εσφαλμένων αιτήσεων από τον Πελάτη ή υπερπληρωμών που
πραγματοποιήθηκαν από την HP και με την προϋπόθεση ότι από την HP έχει επιδοθεί γραπτή προειδοποίηση
τουλάχιστον 28 ημερών, ο Πελάτης πρέπει να εξοφλήσει ή να επιστρέψει τα ποσά που προκύπτουν από τις εν
λόγω ψευδείς και εσφαλμένες αιτήσεις ή τις υπερπληρωμές. Επίσης, ο Πελάτης θα απαλλάξει την HP και θα
αποζημιώσει την HP αναφορικά με οποιεσδήποτε ευθύνες, αξιώσεις, ζημίες και φορολογικές υποχρεώσεις, οι
οποίες απορρέουν από τις συγκεκριμένες περιστάσεις.
25. Η HP διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη πρόσθετα στο λογαριασμό του αγορασμένου προϊόντος
επιπλέον αποδείξεις αγοράς και/ή ιδιοκτησίας (π.χ. εικόνα της ετικέτας του σειριακού αριθμού, του γραμμωτου
κωδικού,...)
26. Αν ένα προϊόν επιστραφεί (και επομένως ακυρωθεί η σύμβαση πώλησης) δεν μπορεί να υπάρξει αίτημα
επιστροφής μετρητών. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή μετρητών που έχει ήδη καταβληθεί πρέπει να
επιστραφεί πλήρως.
27. Η παρούσα προσφορά υπόκειται στη Ελληνική νομοθεσία.
28. Αναγνωρίζω ότι για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων θα γνωστοποιήσω στη HP
προσωπικά μου δεδομένα και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό μου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικό
IBAN του τραπεζικού μου λογαριασμού που έχω επιλέξει για την κατάθεση των χρημάτων της επιστροφής, προς το
σκοπό της διεκπεραίωσης της επιστροφής χρημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Cashback» και παρέχω τη
συναίνεση μου κατά τις διατάξεις του νόμου για τη χρήση των δεδομένων μου προς το σκοπό αυτό καθώς και τη
διαβίβαση σε τρίτο υπεργολάβο της HP (TechProtect GmbH, GEO PARK I, Max-Eyth-Strasse 35, 71088
Holzgerlingen, Germany).
29. Υπεύθυνος προσφοράς για Ελλάδα και Κύπρο: HP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Τζαβέλα 1-3, Χαλάνδρι 15231 Αθήνα, τηλ. (+30) 211 188 5000, φαξ: (+30) 211
188 5377 (στο παρόν αναφέρεται ως HP).
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