Sąlygos
1. HP Mainų ir taupymo programa
Pagal main
mainųų ir taupymo program
programąą „„HP
HP International Sarl
Sarl““ (HP) moka atitinkam
atitinkamąą užskaitom
skaitomąą sum
sumąą už nenaujus, bendrovei
HP gr
grąž
ąžinamus
inamus gaminius, kai perkamas naujas ir programai priskirtas HP gaminys ((žžr. svetain
svetainęę). Ta
Taččiau u
užžskaitoma suma
gr
grąž
ąžinama
inama tik, jei įranga, kuri
kuriąą dalyvis nori gr
grąž
ąžinti,
inti, yra tiesiogiai susijusi su vieno iišš internetin
internetinėėje svetain
svetainėėje nurodyt
nurodytųų HP
gamini
gaminiųų įįsigyjimu.
sigyjimu.
Main
Mainųų ir taupymo programa toliau vadinama „Programa““.
Sąlygos dėl produktų su specialiomis kainomis ar kitų akcijų.
Šis pasi
pasiūūlymas NEBUS TAIKOMAS (arba jungiamas) kartu su kit
kitųų HP akcij
akcijųų pasi
pasiūūlymais ar speciali
specialiųų kain
kainųų susitarimais su
HP, kurie taikomi tuo pa
paččiu laikotarpiu.

Dalyviai
Šioje programoje gali dalyvauti tik galutiniai klientai. Vadinasi, pateikti pra
praššy m
mąą ir gauti kompensacij
kompensacijąą už gr
grąž
ąžinam
inamąą
produkt
produktąą gali galutinis klientas.
Asmuo ar įmon
monėė, pateikusi pra
praššy m
mąą ir galinti gauti kompensacij
kompensacijąą už gr
grąž
ąžinam
inamąą produkt
produktąą, toliau vadinama „dalyvis““.
Gaminiai
Į program
programąą įįtraukt
trauktųų spausdintuv
spausdintuvųų ir skeneri
skeneriųų sąra
rašą
šą galima rasti programos internetin
internetinėėje svetain
svetainėėje adresu:
www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
Įsigyti į program
programąą įįtraukti
traukti spausdintuvai ir skeneriai toliau vadinami „Gaminiais““.
Gr
Grąž
ąžinti
inti nenauji gaminiai yra vadinami „Mainų gaminiais““.
Akcijos laikas
Informacija apie akcijos laikotarp
laikotarpįį, laik
laikąą, per kur
kurįį galima gr
grąž
ąžinti,
inti, į program
programąą įįtrauktus
trauktus naujus HP gaminius ir tikslias main
mainųų
kainas yra pateikta internetin
internetinėėje svetain
svetainėėje.
HP pasilieka teis
teisėė keisti arba nutraukti šią program
programąą bet kuriuo metu ir be iiššankstinio įsp
spėėjimo.
Transportavimas
Transportavimo ir visas kitas susijusias iiššlaidas, pavyzd
pavyzdžžiui, mokes
mokesččius, muitus ir rinkliavas, apmoka HP.

Pasiūlymų užklausos
Dalyvis gali gauti informacijos apie program
programąą ir main
mainųų gaminius internetin
internetinėėje svetain
svetainėėje adresu:
www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
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2. Programos taisyklės ir reikalavimai
HP produktai, kurie buvo įsigyti u
užž ES rib
ribųų, negali bbūūti registruojami dalyvauti programoje
dalyvis pra
praššy m
mąą dėl gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės kompensavimo gali pateikti tik vien
vienąą kart
kartąą dėl kiekvieno įsigyto naujo
reikalavimus atitinkan
atitinkanččio HP produkto.
Su šiomis programos taisykl
taisyklėėmis ir ssąąlygomis sutinkantis dalyvis turi bbūūti tas asmuo ar įmon
monėė, kuri pateikia pra
praššy m
mąą dėl
kompensacijos. Gr
Grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėė gr
grąž
ąžinama
inama dalyvis naudojant duomenis ir b
būūdą, kuriuos dalyvis nurod
nurodėė
žiniatinklyje.
Banko ssąąskaitos duomenys pateikiami registruojantis, o banko ssąąskaitos savininko adresas (nurodomas registruojantis)
turi sutapti su ssąąskaitoje fakt
faktūūroje nurodytu adresu.
Programa taikoma tik naujiems HP produktams. Demonstraciniams produktams ir atnaujintiems ar naudotiems
produktams ši programa netaikoma.
Pagal šią program
programąą tik vieno gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėė kompensuojama įsigyjant vien
vienąą nauj
naująą produkt
produktąą ir abu šie
produktai turi b
būūti pana
panašū
šūs.
s. Jei dalyvis nori dalyvauti programoje, jis turi įsigyti vien
vienąą reikalavimus atitinkant
atitinkantįį HP
produkt
produktąą ir gr
grąž
ąžinti
inti vien
vienąą HP arba ne HP produkt
produktąą. Gr
Grąž
ąžinamas
inamas produktas turi bbūūti tos pa
paččios kategorijos kaip ir įsigytas
produktas.
Pra
Praššymai priimami tik žemynin
emyninėėse teritorijose.

3. Programos etapai ir vykdymo laikotarpis
Reikalavimus atitinkant
atitinkantįį HP produkt
produktąą įįsigykite
sigykite iki 2022
2022--07
07--31 ir gal
galėėsite gr
grąž
ąžinti
inti reikalavimus atitinkant
atitinkantįį bet kurio
gamintojo veikiant
veikiantįį produkt
produktąą, kurio vert
vertėė bus kompensuojama.
Pra
Praššymai d
dėėl gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės kompensavimo turi bbūūti pateikti ne vvėėliau kaip 30 dienas ((--ų) po įsigijimo dienos.
Visi netinkami pra
praššymai bus atmesti automati
automatišškai. Jei pra
praššymas netinkamas, jjįį reikia pataisyti ir pateikti iišš naujo.
Pra
Praššymas laikomas netinkamu, jei jis atitinka vien
vienąą ar kelis toliau nurodytus kriterijus:





Nepateikta informacija, kurios reikalaujama pra
praššymo formoje, pavyzd
pavyzdžžiui: naujo ((--ų) įsigyto ((--ų) produkto ((--ų)
serijos numeris,
įsigijim
sigijimąą patvirtinantys dokumentai, kuriuose nurodyta įsigijimo data ir produktas ((--ai).
Tinkamas ((--i) gr
grąž
ąžinti
inti produktas ((--ai) nepristatomas ((--i) per nurodyt
nurodytąą 30 dienos ((--ų) laikotarp
laikotarpįį.

4. Grąžinamo produkto vertės kompensavimo sutartis
dalyvis naudodamas žiniatinklio program
programąą gali pateikti pra
praššy m
mąą dėl gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės kompensavimo.
Sutikdamas su gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės kompensavimo sutarties ssąąlygomis dalyvis patvirtina, kad visi gr
grąž
ąžinami
inami
produktai bent 6 m
mėėnesius priklaus
priklausėė dalyviui ir buvo naudojami dalyvio įmon
monėėje.
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Dalyvis turi patvirtinti, kad jis yra teis
teisėėtas gr
grąž
ąžinam
inamųų produkt
produktųų savininkas, jie n
nėėra įkeisti arba are
arešštuoti, jo nuosavyb
nuosavybėės
teis
teisėės n
nėėra apribotos tre
treččiųjų ššali
aliųų teis
teisėėmis ir jis turi teis
teisęę perduoti gr
grąž
ąžinamus
inamus produktus HP.
Dalyvis patvirtina, kad gr
grąž
ąžinamas
inamas produktas n
nėėra kaip nors suvar
suvaržžytas ar apribotos galimyb
galimybėės juo disponuoti, įskaitant
programin
programinęę įįrang
rangąą, kurios negalima perduoti arba u
užž kuri
kuriąą reikia mok
mokėėti autorinius mokes
mokesččius.
Gr
Grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės kompensavimo sutartis tarp HP ir dalyvis sudaroma sutinkant su žiniatinklio registracijos
formoje pateikiamomis ssąąlygomis ir taisykl
taisyklėėmis.
Gr
Grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės kompensavimo sutartys, kuriose yra melagingai nurodytos informacijos, negalioja. HP
pasilieka teis
teisęę atid
atidėėti mok
mokėėjim
jimąą ir (arba) dar kart
kartąą per
peržžiūr ėti visus pra
praššymus, kuriuos reikia iiššnagrin
nagrinėėti d
dėėl sukelt
sukeltųų įįtarim
tarimųų.

5. Naujo HP produkto įsigijimo patvirtinimas
Užsakymas bus at
atššauktas, jei nebus gautas įsigijimo patvirtinimas. Įsigijimo patvirtinim
patvirtinimąą reikia pateikti ir pasitelkus
registracij
registracijąą žžiniatinklyje.
iniatinklyje.
Naujo HP produkto įsigijimo patvirtinime turi b
būūti nurodyta tokia informacija:




Galutinio kliento vardas ir pavard
pavardėė arba pavadinimas bei adresas
HP produkcijos pardav
pardavėėjo pavadinimas ir adresas (pagal firmin
firminįį blank
blankąą)
Naujo HP produkto modelis ir serijos numeris

Pateikus pra
praššy m
mąą bus atsi
atsiųųstas patvirtinantis el. lai
laišškas, kuriame bus nurodytas pra
praššymo numeris ir pateikti nurodymai,
kokius veiksmus reikia atlikti toliau. Šį lai
laiššką reikia iiššspausdinti ir saugoti. Pra
Praššymo numeris turi b
būūti naudojamas
sprend
sprendžžiant bet kokius klausimus, susijusius su šia programa.
HP pasilieka teis
teisęę iš kliento reikalauti ne tik ssąąskaitos u
užž nupirkt
nupirktąą produkt
produktąą, bet ir (arba) kit
kitųų papildom
papildomųų nuosavyb
nuosavybėės
įrodym
rodymųų (pvz., serijos numerio lentel
lentelėės, br
brūūkšninio kodo,...)
6. Sąlygos ir grąžinamų produktų reikalavimai
Gr
Grąž
ąžinam
inamųų produkt
produktųų vert
vertėės, kurias nurodo HP, taikomos tik veikiantiems gr
grąž
ąžinamiems
inamiems produktais. Gr
Grąž
ąžinamas
inamas ((--i)
produktas ((--ai) turi b
būūti perduodamas ((--i) visos komplektacijos, tinkamai veikiantis ((--ys) ir su visais priklausan
priklausanččiais priedais.
Prie
Priešš gr
grąž
ąžinant
inant produkt
produktąą (-us) HP, visus jame (juose) saugomus duomenis reikia iišštrinti. Gr
Grąž
ąžinus
inus produkt
produktąą (-us) HP,
duomen
duomenųų nebebus galima atkurti. HP n
nėėra atsakinga u
užž prarastus produkte saugomus duomenis. HP jokiu b
būūdu nnėėra
atsakinga u
užž rizik
rizikąą, kuri gali kilti, jei nei
neišštrinti duomenys pateks į tre
treččiųjų ššali
aliųų rankas.
Gr
Grąž
ąžinami
inami produktai, perduodami HP, negali b
būūti u
užžter
terššti biologin
biologinėėmis, chemin
cheminėėmis ar radioaktyviosiomis med
medžžiagomis.
Parduodami spausdintuvai turi tur
turėėti testinio puslapio atspausdinimo funkcij
funkcijąą. Turi b
būūti prid
pridėėti visi jam priklausantys
priedai, pavyzd
pavyzdžžiui, ra
raššalo ir da
dažų
žų kaset
kasetėės.

7. Grąžinamo produkto vertės kompensavimo sąlygos
Gr
Grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertęę kompensuoja HP ir sumoka jjąą dalyvis. Mok
Mokėėjimas atliekamas elektroniniu banko pavedimu per
45 dienas ((--ų) nuo gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto pristatymo į patikros centr
centrąą.
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Mok
Mokėėjimus galima atlikti tik naudojant galiojan
galiojanččią banko ssąąskait
skaitąą Europos ekonomin
ekonominėėje erdv
erdvėėje arba Šveicarijoje.
Jei HP atliko neteisingus mok
mokėėjimus (pvz., d
dėėl melagingo ar klaidingo dalyvis pateikto pra
praššymo), ne vvėėliau kaip po 28
dienos ((--ų) gav
gavęęs ra
raššytin
ytinįį prane
praneššim
imąą iš HP, dalyvis tur
turėės gr
grąž
ąžinti
inti arba padengti tokius mok
mokėėjimus. Klientas sutinka atleisti
HP nuo bet kokios atsakomyb
atsakomybėės ddėėl įsipareigojim
sipareigojimųų, ie
iešškini
kiniųų, žalos ir mokes
mokesččių, kuri
kuriųų gali atsirasti esant tokioms
aplinkyb
aplinkybėėms.

8. Transportavimas
Gr
Grąž
ąžinamas
inamas ((--i) produktas ((--ai) turi bbūūti toje šalyje, kurioje dalyvis pra
praššo kompensuoti gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertęę.
dalyvis turi pasir
pasirūūpinti gr
grąž
ąžinamo
inamo ((--ų) produkto ((--ų) išmontavimu ir paruo
paruoššti gr
grąž
ąžinam
inamąą (-us) produkt
produktąą (-us) transportuoti.
HP apmok
apmokėės reikalavimus atitinkan
atitinkanččio gr
grąž
ąžinamo
inamo ((--ų) produkto ((--ų) transportavimo (b
(būūtina naudoti prid
pridėėt ą HP
transportavimo etiket
etiketęę) ir perdirbimo iiššlaidas.
Kad gr
grąž
ąžinamas
inamas ((--i) produktas ((--ai) bbūūt ų priimtas ((--i), labai svarbu gr
grąž
ąžinam
inamąą (-us) produkt
produktąą (-us) tinkamai supakuoti
laikantis pateikt
pateiktųų pakavimo nurodym
nurodymųų:



Gr
Grąž
ąžinamas
inamas ((--i) produktas ((--ai) turi bbūūti supakuotas ((--i) naudojant tvirt
tvirtąą kartonin
kartoninęę dėžę
ėžę,, kuri tinkama transportuoti.
Pakuot
Pakuotėės iiššor
orėėje reikia priklijuoti registracijos žiniatinklyje metu gaut
gautąą HP transportavimo etiket
etiketęę. Etiket
Etiketęę
priklijuokite naudodami skaidri
skaidriąą lipni
lipniąą juost
juostąą. HP transportavimo etiket
etiketęę priklijuoti b
būūtina, nes pagal jjąą bus
per
peržžiūrimas pra
praššymas ir priimamas gr
grąž
ąžinamas
inamas ((--i) produktas ((--ai).

HP nekompensuoja iiššlaid
laidųų už tinkam
tinkamąą pakuot
pakuotęę, kurios reikia gr
grąž
ąžinamam
inamam ((--iems) produktui ((--ams) transportuoti.
Pristatomas gr
grąž
ąžinamas
inamas ((--i) produktas ((--ai) turi b
būūti supakuotas ((--i) ir paruo
paruošštas ((--i) transportuoti, pad
padėėtas ((--i) ant
pad
padėėklo, jei svoris yra didesnis nei 30 kg. Gr
Grąž
ąžinamo
inamo produkto numeris turi b
būūti nurodytas ant pakuot
pakuotėės ir ai
aišškiai
matomas. Transportavimo etiket
etiketėė turi b
būūti priklijuota taip, kad bbūūt ų lengvai įskaitoma ir nepasimest
nepasimestųų. Gr
Grąž
ąžinamas
inamas
produktas transportuoti turi bbūūti perduodamas pirmajame auk
aukššte per pagrindin
pagrindinįį įė
įėjim
jimąą.
Sutart
Sutartąą dien
dienąą HP nusi
nusiųųs ve
vežė
žėjją adresu, kur
kurįį dalyvis nurod
nurodėė registruodamasis žiniatinklyje. Jei sutart
sutartąą dien
dienąą HP ve
vežė
žėjas
jas
atvykti negal
negalėės, ve
vežė
žėjas
jas susisieks su dalyviu ir susitars d
dėėl kitos datos. Jei sutart
sutartąą dien
dienąą gr
grąž
ąžinamas
inamas ((--i) produktas ((--ai)
nebus paruo
paruošštas ((--i) perduoti ir HP ve
vežė
žėjas
jas tur
turėės sugr
sugrįž
įžti
ti kit
kitąą dien
dienąą, papildomas iiššlaidas tur
turėės padengti dalyvis.
Laikotarpis tarp pasi
pasiūūlymo pri
priėėmimo ir gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto per
perėėmimo negali bbūūti ilgesnis nei 30 darbo dienos ((--ų).
HP gr
grąž
ąžinam
inamąą (-us) produkt
produktąą (-us) paims atitinkamos valstyb
valstybėės ribose.
Prie
Priešš gabenant iišš spausdintuvo ((--ų) reikia iiššimti visas ra
raššalo ir da
dažų
žų kasetes. Jos gali bbūūti įtrauktos į pakuot
pakuotęę už t ą pa
paččią
kain
kainąą, ta
taččiau turi b
būūti supakuotos ir atskiruose mai
maiššiukuose.

9. Nuosavybės teisių ir rizikos perdavimas
Gr
Grąž
ąžinamo
inamo produkto nuosavyb
nuosavybėės teis
teisėės perduodamos HP, kai produktas atiduodamas ve
vežė
žėjui.
jui.
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Gr
Grąž
ąžinamo
inamo produkto pristatymas HP pasirinktam ve
vežė
žėjui
jui yra galutinis ir negin
neginččijamas šio produkto teisi
teisiųų perdavimas HP
sand
sandėėliavimo įmonei be teis
teisėės produkto susigr
susigrąž
ąžinti
inti ir suvar
suvaržžyti disponavim
disponavimąą juo.

10. Grąžinti netinkamas (-i) produktas (-ai)
Gr
Grąž
ąžinami
inami produktai, nurodyti registruojantis žiniatinklyje norint dalyvauti programoje, turi bbūūti perduoti HP įvertinti.
Surinkti gr
grąž
ąžinti
inti netinkami produktai ((įįskaitant priedus) gali bbūūti iiššsi
siųųsti atgal dalyvis. Šios prek
prekėės iiššlieka HP nuosavybe.

11. Netinkamo grąžinti produkto sugrąžinimas
Jei gr
grąž
ąžinamas
inamas produktas, paruo
paruošštas perduoti ve
vežė
žėjui
jui ir (arba) atve
atvežžtas į patikros centr
centrąą, yra kitas nei nurodytas
žiniatinklio registracijos formoje, HP turi teis
teisęę pra
praššyti dalyvis padengti sugr
sugrąž
ąžinimo
inimo iiššlaidas, žinoma, jei tai nebuvo
akivaizdi HP klaida.

12. Programos sąlygų nesilaikymas
Gr
Grąž
ąžinamas
inamas ((--i) produktas ((--ai) turi atitikti registracijos metu nurodytus duomenis. Jei šie duomenys nesutampa, HP turi
teis
teisęę nekompensuoti jokios gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės arba nura
nuraššyti gr
grąž
ąžinamo
inamo produkto vert
vertėės skirtum
skirtumąą tarp
nurodytos ir realios gr
grąž
ąžinto
into produkto vert
vertėės, kai netinkamo gr
grąž
ąžinto
into produkto vert
vertėė yra ma
mažžesn
esnėė.

13. Utilizavimas
HP garantuoja, kad gr
grąž
ąžinti
inti produktai bus utilizuoti aplinkai nekenkian
nekenkianččiu bbūūdu. Gr
Grąž
ąžinamas
inamas produktas yra utilizuojamas
ES ribose, ta
taččiau gali bbūūti iiššve
vežžtas u
užž valstyb
valstybėės, kurioje dalyvispasinaudojo programos pasi
pasiūūlymu, rib
ribųų.

14. Sąskaitų faktūrų išrašymas
Šiai programai reikalingas dalyvissutikimas su sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktūūra. Siekiant u
užžtikrinti nuosekl
nuoseklųų ir galiojant
galiojantįį
sąskait
skaitųų fakt
faktūūr ų išra
raššy m
mąą, HP sukuri
sukuriąą pasi
pasiūūlyt
lytąą sau iiššra
raššyt
ytąą sąskait
skaitąą fakt
faktūūr ą dalyvis vardu ir nusiun
nusiunččią ją dalyvis, kad
būt ų gautas sutikimas. Kai dalyvis sutinka su pasi
pasiūūlyta sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktūūra, HP atliks atitinkam
atitinkamąą apmok
apmokėėjim
jimąą ir
išduos galutin
galutinęę atitinkam
atitinkamąą sąskait
skaitąą.
Nesutikus su pasi
pasiūūlyt
lytąą sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktūūra, dalyvis pretenzija bus atmesta ir anuliuojamas dalyvis dalyvavimas
programoje.
Jei ddėėl mokes
mokesččių ar apskaitos prie
priežžas
asččiųdalyvis reik
reikėėt ų sukurti papildom
papildomąą sąskait
skaitąą, dalyvis turi atsi
atsižžvelgti į ššiuos
iuos
reikalavimus:


mokes
mokesččiams ar apskaitai reikaling
reikalingąą sąskait
skaitąą galima u
užžpildyti, kai ant ssąąskaitos fakt
faktūūros yra nurodytas u
užžsakymo
numeris. HP negali perduoti arba apdoroti ssąąskait
skaitųų fakt
faktūūr ų be u
užžsakymo numerio. SSąąskaita fakt
faktūūra bus apdorota
automatine HP apmok
apmokėėjim
jimųų sistema. HP u
užžsakymo numeris ir dalyvio numeris yra nesusij
nesusijęę.
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Sąskaita fakt
faktūūra turi bbūūti siun
siunččiama šiuo atspausdintu adresu:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland
PVM reg. Nr. DE299265173
šiuo adresu:
HP International Sarl
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY

15. Siekis pasinaudoti programa apgaunant
dalyvis, nusi
nusižženg
engęę programos reikalavimams, bus iišš jos pa
paššalinti. HP pasilieka teis
teisęę imtis teisini
teisiniųų veiksm
veiksmųų.

16. Jei gaminys gr
grąž
ąžinamas
inamas (taip nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis), pra
praššymas d
dėėl uužžskaitomos sumos
nepriimamas. Tokius atveju iiššmok
mokėėt ą užskaitom
skaitomąą sum
sumąą reikia gr
grąž
ąžinti.
inti.
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