FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

HP DesignJet Cashback („Promóció”)
A Promócióban való részvétellel a résztvev
résztvevő
ők magukra kötelez
kötelező
őnek ismerik el ezeket a felhasználási feltételeket. A
Promóciószervez
Promóciószervező
ő által a(z) www.hp.com/hu/designjetcashback oldalon közzétett, a Promócióval kapcsolatos információk és
utasítások e felhasználási feltételek ((„„Felhasználási feltételek
feltételek””) részét képezik.

A. Promóciószervező
1. HP International Sarl, 150 Route du Nant dd’’Avril, 1217 Meyrin 2, Genf, Svájc (a „Promóciószervező”” vagy „HP””).

B. A promóció leírása
1. Azok a végfelhasználónak számító ügyfelek, akik új HP terméket vásárolnak az 1. mellékletben felsorolt termékek közül
(„a Promócióban részt vevő HP termékek””) a HP
HP--tól vagy a HP valamely hivatalos viszonteladójától vagy
forgalmazójától Magyarországon a Promóciós id
idő
őszakon belül, pénzvisszatérítésre jogosultak (amelyet kizárólag banki
átutalás révén teljesítünk) (a „Pénzvisszatérítés””).
2. A Promóció a Promócióban részt vev
vevő
ő HP termékekre érvényes (ezek listáját és érvényességi id
idő
őtartamát lásd az 1.
mellékletben), amelyeket a Promóciós időszakban vásároltak (azaz 2020. 10. 15. és 2021. 08. 31. között). A vásárló
köteles betartani a jelen Felhasználási feltételeket.
3. Egy Promócióban részt vev
vevő
ő HP termék után egy (1) alkalommal lehet igénylést benyújtani. Egy végfelhasználó a
Promóció keretében legfeljebb egy (1) a Promócióban részt vev
vevő
ő HP termék esetében vehet részt a Promócióban.

C. Jogosultság
1. A Promóció keretében igénylést beküld
beküldő
ő személyt vagy vállalatot „Résztvevőnek”” nevezzük.
2. A Promócióban való részvételhez a Résztvev
Résztvevő
őnek meg kell felelnie a következ
következő
ő jogosultsági feltételeknek ((„„Jogosultsági
feltételek””):
a.
b.
c.
d.
e.

természetes személy esetén, aki betöltötte a 18. életévét;
végfelhasználóként eljáró vásárló (azaz a vásárlási igazolásban szerepel, hogy a terméket saját célra vásárolta);
a terméket a következ
következő
ő országok valamelyikében vásárolta: Magyarország;
a Promóciós id
idő
őszakon belül vásárolt egy a Promócióban részt vev
vevő
ő HP terméket (lásd alább);
rendelkezésére áll az összes információ ahhoz, hogy beküldje az igénylést az alábbi „Igénylés regisztrációja
regisztrációja”” cím
című
ű
szakaszban leírtaknak megfelel
megfelelő
ően;
f. rendelkezik internetkapcsolattal, amelyen keresztül be tudja küldeni az igénylést;
g. megfelel a jelen Felhasználási feltételekben a Promóció keretében járó pénzvisszatérítésre való jogosultságra
vonatkozóan megfogalmazott további követelményeknek.

3. A jelen Promócióban nem vehetnek részt a HP alkalmazottjai, megbízottjai, viszonteladói, kiskereskedelmi alkalmazottjai,
nagybani keresked
kereskedő
ői, sem más, aki bármilyen kapcsolatban van a Promóció szervezésével vagy lebonyolításával.
4. A Promóció nem vonható össze más promóciós ajánlatokkal, sem a Promócióban részt vev
vevő
ő HP termékre érvényes más
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árkedvezménnyel.

D. Igénylés
1. A Promócióban részt vev
vevő
ő HP termék után járó Pénzvisszatérítés összegét az 1. Mellékletnek a Promócióban részt vev
vevő
ő HP
termék vásárlásakor hatályos verziója határozza meg.
2. A következ
következő
ő termékek nem tekinthet
tekinthető
ők különösen a Promócióban részt vev
vevő
ő HP terméknek:
a. a bemutatótermi, remarketing
remarketing-- és használt termékek a jelen Promócióban nem tekinthet
tekinthető
ők a Promócióban részt
vev
vevő
ő HP terméknek.
b. a Promócióból kizárt a hivatalos Viszonteladó vagy Forgalmazó által szervezett hitel, részletfizetési megállapodás
vagy hitelszerz
hitelszerző
ődés keretében vásárolt termékek.
c. a továbbértékesítés vagy harmadik feleknek való bérbeadás céljából vásárolt, a Promócióban egyébként részt vev
vevő
ő
HP termékek.

3. Az igénylést kizárólag a végfelhasználó (azaz a terméket saját célra megvásárló ügyfél) küldheti be, a beküldést nem lehet
meghatalmazottra, megbízottra, viszonteladóra, forgalmazóra, sem más harmadik félre bízni, és az igényléseket nem
lehet csoportosan benyújtani.
4. A Promócióra az interneten keresztül lehet regisztrálni. A regisztrációra 30 naptári nap áll rendelkezésre a Promócióban
részt vev
vevő
ő HP termék megvásárlásától számítva ((„„Beküldési időszak””). A vásárlás dátumának a számlán szerepl
szereplő
ő
dátum tekintend
tekintendő
ő. A kétség elkerülése érdekében leszögezzük, hogy a vásárlás napja az 1. napnak számít. A határid
határidő
őn túl
benyújtott igényléseket a Promóciószervez
Promóciószervező
ő nem veszi figyelembe.
5. Ha a vásárló visszaviszi a HP terméket (azaz eláll az adásvételi szerz
szerző
ődést
déstő
ől), nem kérheti a pénzvisszatérítést. Ha a
pénzvisszatérítést már kifizették, az összeget vissza kell fizetni a Promóciószervez
Promóciószervező
őnek.

E. Igénylés regisztrációja
1. A Promócióban részt vev
vevő
ő HP termék megvásárlása után a Résztvev
Résztvevő
őnek a Beküldési id
idő
őszakon belül kell megadni és
beküldeni az online igénylési űrlapon kért információkat:
a. a Promócióban részt vev
vevő
ő HP termék típusa és sorozatszáma;
b. elektronikus formájú vásárlási igazolás (az eladótól kapott számla) beszkennelve vagy ee--mailhez csatolva
(„Vásárlási igazolás””);
c. személyes adatok és banki adatok.

2. A Vásárlási igazoláson egyértelm
egyértelmű
űen szerepelnie kell a Promócióban részt vev
vevő
ő HP termék típusának és sorozatszámának,
a vásárló nevének és lak címének/székhelyének, az eladó nevének és székhelyének, a számla kiállítási dátumának, valamint
a vételárnak. Sem a rendelési bizonylatot, sem a fuvarlevelet nem áll módjában a Promóciószervez
Promóciószervező
őnek elfogadni. A HP
fenntartja a jogot, hogy további bizonyítékot kérjen a Résztvev
Résztvevő
őt ől, amely igazolja a vásárlás/birtoklás tényét (például
fénykép a sorozatszámot tartalmazó címkér
címkérő
ől, vonalkódok stb.).
3. Az igénylési űrlap és a támogató dokumentumok beérkezését követ
követő
ően a HP ee--mailben (a következ
következő
ő címr
címrő
ől:
lfp.promotions@gps1.hp.com
lfp.promotions@gps1.hp.com)) meger
megerő
ősítést küld az anyag beérkezésér
beérkezésérő
ől. A meger
megerő
ősít
sítő
ő e-mailben a Résztvev
Résztvevő
ő
tájékoztatástkap, hogy az igénylést jóváhagyták
jóváhagyták--e. A HP igyekszik hét naptári napon belül elküldeni a meger
megerő
ősítést. A
Résztvev
Résztvevő
ők felel
felelő
őssége, hogy felvegyék a kapcsolatot a Promóciószervez
Promóciószervező
ővel, ha a meger
megerő
ősít
sítő
ő e-mail hét napon belül nem
érkezik meg.
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4. Az igénylés státuszának ellen
ellenő
őrzéséhez nézze meg az igénylést meger
megerő
ősít
sítő
ő e-mailben kapott URL
URL--t. A Promócióval és az
igénylés státuszával kapcsolatos kérdéseket a következ
következő
ő címre küldheti: lfp.promotions@gps1.hp.com
5. Ha a Résztvev
Résztvevő
ő hiányosan tölti ki az igénylési űrlapot, err
errő
ől ee--mailben kap értesítést, és lehet
lehető
őséget kap, hogy hét naptári
napon belül pótolja a hiányosságokat. Ha a Résztvev
Résztvevő
ő hét napon belül nem teljesíti a Felhasználási feltételek el
elő
őírásait,
igénylése elutasításra kerül. A HP nem vonható felel
felelő
ősségre azért, ha nem tud választ adni a hét napos id
idő
őkereten belül.
6. A Promóciószervez
Promóciószervező
ő jogosult minden szükséges intézkedést megtenni a csalárd vagy érvénytelen igénylésekkel szembeni
védekezés érdekében. Ide tartozik többek között, hogy további ellen
ellenő
őrzéseket végezhet vagy további bizonyítékot kérhet
a vásárlásra/birtoklásra vonatkozóan (például fényképet a sorozatszámot tartalmazó címkér
címkérő
ől, vonalkódokról, valamint a
Résztvev
Résztvevő
ő személyazonosságának, korának vagy más releváns adatainak igazolását). E folyamat keretében a
Promóciószervez
Promóciószervező
ő harmadik felekkel is megoszthat bizonyos információkat.
7. A Promóciószervez
Promóciószervező
ő fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse a hiányos, csalárd, jogtalanul módosított vagy
értelmezhetetlen igényléseket, amelyek nem felelnek meg a jelen Felhasználási feltételeknek.
8. Ha a Résztvev
Résztvevő
ő megszegi a jelen Felhasználási feltételeket, igénylése elutasításra kerül.

F. Fizetés
1. A HP minden lehetséges lépést megtesz, hogy a Résztvev
Résztvevő
ő által beküldött hiánytalan igénylés beérkezése, a végs
végső
ő
elbírálás, és a számla ellen
ellenő
őrzése után 45 naptári napon belül feldolgozza a jogosult Résztvev
Résztvevő
őknek járó kifizetéseket (vagy
ha ez nem lehetséges, a lehet
lehető
ő legkorábbi id
idő
őpontban). A HP nem vonható felel
felelő
ősségre az ezen az id
idő
őkereten túl
feldolgozott igénylésekért.
2. A Pénzvisszatérítés banki átutalás útján kerül kifizetésre annak a magánszemélynek vagy vállalatnak, amelynek neve
vásárlóként szerepel a Vásárlási igazoláson, az igénylés regisztrációjakor megadott bankszámlára. Csak az Európai
Gazdasági Térség vagy Svájc területén regisztrált, érvényes bankszámlákra áll módunkban kifizetést teljesíteni.
Semmilyen körülmények között nem áll módunkban banki csekket kibocsátani.
3. A helyi adóügyi szabályok értelmében felszámított adók és minden más, a jelen Felhasználási feltételekben nem említett
releváns költség és kiadás megfizetéséért kizárólag a Résztev
Résztevő
ő felel
felelő
ős.
4. A HP csak akkor teljesíti a kifizetést, ha meggy
meggyő
őződött róla, hogy a Résztvev
Résztvevő
ő teljes mértékben megfelelt a jelen
Felhasználási feltételeknek, valamint teljesítette a kapcsolódó utasításokat.
5. Fizetést teljesít
teljesítő
ő fél:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Genf
Svájc

G. Személyes adatok
1. A Résztvev
Résztvevő
ők részér
részérő
ől kizárólag a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatok megadása szükséges. Az
adatok megadásával a Résztvev
Résztvevő
ők hozzájárulnak, hogy adataikat a Promóció lebonyolítása keretében a Promóciószervez
Promóciószervező
ő
feldolgozza.
2. A HP és engedményesei minden esetben a helyi jogszabályoknak megfelel
megfelelő
ően dolgozzák fel a személyes adatokat, és
kizárólag a Promócióval kapcsolatos kifizetések teljesítéséhez használják fel őket. Az adatok a jogszabályban
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meghatározott meg
megő
őrzési id
idő
őszak leteltével törlésre kerülnek.
3. A HP kizárólag a Résztvev
Résztvevő
ő kifejezett hozzájárulásával küld a termékeivel, szolgáltatásaival és/vagy támogatási
lehet
lehető
őségekkel kapcsolatos ee--maileket. Ezek többek között az új termékekkel kapcsolatos információkat, különleges
ajánlatokat, valamint piackutatási tevékenységekben való részvételre vonatkozó meghívókat tartalmazhatnak.
4. A HP rendkívül komolyan veszi a magánélethez való jog védelmét, és tisztában van vele, hogy ügyfelei és partnerei
adatainak védelme és biztonsága világszerte rendkívül fontos feladat.
5. A HP adatvédelmi szabályzataival és gyakorlataival kapcsolatos információkért olvassa el a személyes adatokkal
kapcsolatos jogokra vonatkozó tájékoztatást és az adatvédelmi nyilatkozatot a következ
következő
ő címen:
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.html
privacy.html.. Ha szeretne élni hozzáférésre, helyesbítésre, tiltakozásra és
törlésre vonatkozó jogaival, használja az „Adatvédelmi visszajelzési űrlapot
rlapot””, amely a következ
következő
ő címen érhet
érhető
ő el:
https://www8.hp.com/hu/hu/privacy/privacy
https://www8.hp.com/hu/hu/privacy/privacy--central.html
central.html..

H. Általános
1. A Pénzvisszatérítésre nem jogosultak azok a Résztvev
Résztvevő
ők, akik: a) nem vásároltak a Promócióban részt vev
vevő
ő HP terméket a
Promóciós id
idő
őszakban; és/vagy b) nem töltötték ki megfelel
megfelelő
ően az igénylési űrlapot; és/vagy c) nem küldték be a Vásárlási
igazolást; és/vagy d) nem küldték be igénylésüket a Beküldési id
idő
őszakban; és/vagy e) bármilyen módon megszegték a jelen
Felhasználási feltételeket (a HP kizárólagos belátása szerint).
2. A HP fenntartja a jogot, hogy bármely pénzvisszatérítési igénylést megvizsgáljon, és ellen
ellenő
őrizze, hogy teljesültek
teljesültek--e a jelen
Felhasználási feltételek el
elő
őírásai, valamint hogy további információkat kérjen bármely igénylésr
igénylésrő
ől vagy támogató
dokumentumról.
3. A Résztvev
Résztvevő
ő által beküldött hamis, hibás igénylések vagy a HP általi túlfizetés esetén a HP legkés
legkéső
őbb 28 nappal el
elő
őre
írásbeli értesítést küld, és a Résztvev
Résztvevő
ő köteles visszafizetni vagy visszatéríteni a HP felé a hamis vagy hibás igénylés
alapján kifizetett pénzvisszatérítést vagy a túlfizetés összegét, valamint kármentesíti és kártalanítja a HP vállalatot
minden, az ilyen körülményekb
körülményekbő
ől ered
eredő
ő kártérítési kötelezettség, követelés, felel
felelő
ősség és adótartozás vonatkozásában.
4. A jelen Promóció keretében beküldött összes dokumentum a HP tulajdonába kerül, és ezeket a HP
HP--nak nem áll módjában
visszaküldeni. A hamis, hibás, félrevezet
félrevezető
ő vagy csalárd dokumentumok esetén az igénylést beküld
beküldő
ő személy kizárható a
jelen Promócióból és a HP jöv
jövő
őbeni promócióiból, valamint az a szükséges jogi lépéseket is maga után vonhatja.
5. A Résztvev
Résztvevő
ő vállalja, hogy mentesíti a HP
HP--t a fent említett körülményekb
körülményekbő
ől ered
eredő
ő kötelezettségekkel, követelésekkel,
kárigényekkel és adókötelezettségekkel kapcsolatos felel
felelő
ősség alól.
6. A Promóciószervez
Promóciószervező
ő a helyi jogszabályok által megengedett mértékben kizárja a felel
felelő
ősséget a következ
következő
őkért: (a) az
átviteli hibák vagy bármilyen más, saját hatáskörén kívülálló okokból be nem érkez
érkező
ő anyagok; (b) elkésett, elveszett, hibás
helyre küldött vagy megsérült anyagok vagy igénylések; (c) számítógépes vagy kommunikációs problémák és hibák; (d) a
Promóciószervez
Promóciószervező
ő hatáskörén kívül es
eső
ő események által okozott üzemzavarok, veszteségek és károk; (e) technikai,
hardveres, szoftveres, a kiszolgálókkal, webhelyekkel vagy mással kapcsolatos meghibásodás vagy kár, amennyiben ezek
meggátolják vagy akadályozzák a Résztvev
Résztvevő
őt a Promócióban való részvételben; (f) a Promócióval kapcsolatos anyagokban
található nyomtatási és tipográfiai hibák; és (g) a Résztvev
Résztvevő
ők által a jelen Promóció keretében elszenvedett minden
veszteség, kár és sérülés. Azonban a jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezend
értelmezendő
ő úgy, hogy
korlátozza a HP felel
felelő
ősségét a HP gondatlansága által okozott halálesetek és személyi sérülések esetén.
7. A Promóciószervez
Promóciószervező
ő nem vonható felel
felelő
ősségre a Promóció vis maior körülmények és más, a Promóciószervez
Promóciószervező
ő
hatáskörén kívül es
eső
ő tényez
tényező
ők általi megszakításáért.
8. A HP jogosult bármikor, el
elő
őzetes értesítés nélkül módosítani a jelen Felhasználási feltételeket.
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9. A HP jogosult bármikor törölni vagy visszavonni a jelen Promóciót, melyet a Promóció meghirdetésével azonos módon
tesz közzé.
10. A HP által a jelen Promócióval kapcsolatban hozott minden döntés véglegesnek és kötelez
kötelező
ő érvény
érvényű
űnek tekintend
tekintendő
ő.
11. A Promócióra a magyar jog alkalmazandó. Jogviták esetén a magyar bíróságokhoz kell fordulni; a Promóciószervez
Promóciószervező
ő
kiköti a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, melyet a Résztvev
Résztvevő
ő a részvétellel elfogad.

1. MELLÉKLET: A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ HP TERMÉKEK.
A(z) www.hp.com/hu/designjetcashback hivatkozáson megtekintheti a Promócióban részt vev
vevő
ő HP termékek teljes listáját.
Termék száma

Termékek

Vásárlás időkeret

5HB07A

HP DesignJet T230 24
24--in Printer

7 200,00 HUF

2020. 10. 15. - 2021. 08. 31.

5HB06A

HP DesignJet T250 24
24--in Printer

25 500,00 HUF

2020. 10. 15. - 2021. 08. 31.

5HB09A

HP DesignJet T630 24
24--in Printer

58 000,00 HUF

2020. 10. 15. - 2021. 08. 31.

5HB11A

HP DesignJet T630 36
36--in Printer

87 000,00 HUF

2020. 10. 15. - 2021. 08. 31.

5HB08A

HP DesignJet T650 24
24--in Printer

65 000,00 HUF

2020. 10. 15. - 2021. 08. 31.

5HB10A

HP DesignJet T650 36
36--in Printer

120 000,00 HUF

2020. 10. 15. - 2021. 08. 31.
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