SĄLYGOS IR NUOSTATAI

Mainų ir taupymo programa (klientų gaminių surinkimo programa) („Akcija“)
Dalyvaudami Akcijoje Dalyviai sutinka laikytis š ių s ąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų. Visa Organizatoriaus svetain
svetainėėje
http://www.hp.com/eur/tradein paskelbta Akcijos informacija ar instrukcijos yra š ių s ąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų dalis (toliau - „Sąlygos ir
nuostatai
nuostatai““).

A. Organizatorius
1. HP Finland Oy, Piispankalliontie, Post box 515, FI - 02201 Espoo, Finland ((„„Organizatorius““ arba „HP““).

B. Akcijos aprašymas
1. Vykdydama š ia akcija, HP moka atitinkam
atitinkamąą Keitimo vert
vertęę (toliau – Keitimo vertė)) už naudotus gaminius, kurie gr
grąž
ąžinami
inami
(toliau – „Kei
Keiččiamas ((--i) gaminiai
gaminiai““, perkant nauj
naująą HP gamin
gaminįį, apra
apraššom
omąą Priede Nr. 1 (toliau – tinkamas
tinkamasHP gaminys)) iišš HP
arba HP įgaliotojo perpardav
perpardavėėjo arba pardav
pardavėėjo Lietuva š alyse Akcijos laikotarpiu.
2. Akcija galioja tinkantiems 1 Priede nurodytiems HP gaminiams laikotarpiui, apibr
apibrėž
ėžtam
tam 1 priede, kai tie gaminiai įsigyjami
strong>Akcijos laikotarpio metu nuo 2017
2017--04
04--01 iki 2023
2023--01
01--31 pagal čia pateiktas ssąąlygas ir nuostatas.
3. Su kiekvienu įsigytu tinkan
tinkanččiu HP gaminiu galima pateikti tik vien
vienąą (1) pra
praššym
ymąą.
4. Tai akcija „vienas u
užž vien
vienąą“ ir „pana
panaššus u
užž pana
panašų
šų““, t. y. u
užž kiekvien
kiekvienąą įįsigyt
sigytąą tinkam
tinkamąą HP gamin
gaminįį turi b
bū
ūti kei
keiččiamas vienas (1)
gaminys, patenkantis į t ą pa
paččią kategorij
kategorijąą, kaip ir tinkamas HP gaminys.

C. Tinkamumas
1. Asmuo ar įmon
monėė, teikianti pra
praššym
ymąą dalyvauti š ioje Akcijoje toliau vadinami Dalyviu..
2. Tam, kad gal
galėėt ų dalyvauti Akcijoje, Dalyvis turi atitikti š iuos reikalavimus (toliau – Tinkamumo reikalavimai):):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

būti 18 met
metų
ų arba vyresnis;
Galutiniai vartotojai (t. y., klientai, perkantys produktus savo reikm
reikmėėms, kaip nurodyta pirkimo įrodyme);
būti įsigij
sigijęę gamin
gaminįį vienoje iišš ššiių ššali
alių
ų: Lietuva;
būti įsigij
sigijęę tinkam
tinkamąą HP gamin
gaminįį kaip apra
apraššyta toliau Akcijos laikotarpiu;
Kei
Keiččiam
iamąą (-us) gamin
gaminįį (-ius) gr
grąž
ąžinti
inti vienoje iišš ššiių ššali
alių
ų: Lietuva;
tur
turėėti vis
visąą informacij
informacijąą pra
praššymui pateikti, kaip tai nurodyta Pra
Praššymo registracijos dalyje;
tur
turėėti prieig
prieigąą prie interneto, kad gal
galėėt ų pateikti pra
praššym
ymąą;
tenkinti visus papildomus š iose SSąąlygose ir nuostatuose pateiktus Specialiuosius akcijos reikalavimus, kad gal
galėėt ų
atgauti pinigus pagal š ios Akcijos ssąąlygas.

3. Šioje Akcijoje negali dalyvauti HP darbuotojai, atstovai, ma
mažžmeniniai prekybininkai, perpardav
perpardavėėjai, ma
mažžmenin
meninėės prekybos
darbuotojai, prekeiviai ar kiti su š ia Akcija susij
susijęę asmenys.
4. Akcijos negalima derinti su kitais pasi
pasiū
ūlymais ar specialiomis tinkan
tinkanččių HP gamini
gaminių
ų nuolaidomis.
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D. Prašymas
1. Atitinkama Keitimo vert
vertėė reikalavimus tinkan
tinkanččiam HP gaminiui nustatoma 1 Priede tinkan
tinkanččio HP gaminio įsigijimo metu.
2. Toliau nurodyti gaminiai n
nėėra laikomi tinkan
tinkanččiais HP gaminiais:
a. Demonstraciniai, pakartotinai į rink
rinkąą pateikti ar naudoti gaminiai n
nėėra laikomi š iai Akcijai tinkan
tinkanččiais HP gaminiais.
b. Gaminiai, įsigyti u
užž paskolas, iiššperkam
perkamąąją nuom
nuomąą ar kredito sutartimi su įgaliotais Perpardav
Perpardavėėjais ar Ma
Mažžmeniniais
prekybininkais Akcijoje dalyvauti negali.
c. Tinkantis HP gaminys, įsigytas siekiant jjįį perparduoti ar iiššnuomoti tre
treččiajai š aliai.

3. Pra
Praššym
ymąą turi pateikti galutinis klientas (t. y. klientas, įsigyjantis gaminius savam naudojimui, kaip tai nurodyta Įsigijimo
patvirtinimo dokumente), jo negalima pateikti per atstov
atstovąą, pardav
pardavėėją, perpardav
perpardavėėją, tre
treččiąją ššal
alįį ar kartu su kitais
pra
praššymais.
4. Akcijos registracija vykdoma internete, per 30 kalendorines dienas nuo tinkan
tinkanččio HP gaminio įsigijimo ((„„Pateikimo
laikotarpis““). Sąskaitoje nurodyta data bus laikoma įsigijimo data. Siekiant iiššvengti abejoni
abejonių
ų, įsigijimo data laikoma 1
diena. Per vvėėlai pateikti pra
praššymai Akcijoje dalyvauti negal
negalėės.
5. Jei HP gaminys gr
grąž
ąžinamas
inamas (pardavimo sutartis nutraukiama) pinig
pinigų
ų gr
grąž
ąžinimo
inimo pra
praššymo teikti negalima. Jei gr
grąž
ąžinama
inama
suma jau iiššmok
mokėėta, ji visa turi bbū
ūti gr
grąž
ąžinta
inta Organizatoriui.

E. Prašymo registracija
1. Dalyviai turi per Pra
Praššymo pateikimo laikotarp
laikotarpįį užpildyti pra
praššymo form
formąą nurodydami privalom
privalomąąją informacij
informacijąą:
a. gaminio numer
numerįį ir tinkan
tinkanččio HP gaminio ;
b. elektronin
elektroninįį įįsigijim
sigijimąą patvirtinant
patvirtinantįį dokument
dokumentąą (nuskenuot
nuskenuotąą pardav
pardavėėjo ssąąskait
skaitąą ar el. lai
laišško pried
priedąą) ((toliau
toliau – Įsigijimo
dokumentas););
c. asmens duomenis ir banko ssąąskaitos informacij
informacijąą.

2. Pirkimo dokumente turi bbū
ūti ai
aišškiai nurodytas tinkan
tinkanččio HP gaminio modelis ir serijos numeris, pirk
pirkėėjo vardas ir pavard
pavardėė,
pardav
pardavėėjo adresas, ssąąskaitos iiššra
raššymo data ir pirkimo kaina. U
Užžsakymo arba iiššsiuntimo patvirtinimai nebus priimami. HP
pasilieka teis
teisęę reikalauti iišš Dalyvio kit
kitų
ų įįsigijimo
sigijimo ir / arba nuosavyb
nuosavybėės įrodym
rodymų
ų (pvz., serijos numerio etiket
etiketėės, br
brū
ūkš ninio
kodo nuotrauk
nuotraukų
ų…).
3. Gavus pra
praššymo form
formąą ir papildan
papildanččius dokumentus HP iiššsi
sių
ųs gavim
gavimąą patvirtinant
patvirtinantįį lai
laiššką, siuntimo etiket
etiketęę ir veiksm
veiksmų
ų
instrukcijas iišš el. pa
paššto promotions@gps1.hp.com
promotions@gps1.hp.com.. El. lai
laišške bus nurodyta, ar pra
praššymas pateiktas ssėėkmingai. HP šį lai
laiššką
atsi
atsių
ųs per septynias kalendorines dienas. Negavus el. lai
laišško su patvirtinimu per šį laikotarp
laikotarpįį pats dalyvis turi susisiekti su
organizatori
organizatorių
ų komanda.
4. Nor
Norėėdami su
sužžinoti pra
praššymo bbū
ūsen
senąą, atidarykite URL, gaut
gautąą kartu su pra
praššymo patvirtinimo el. lai
laiššku. Jei turite klausim
klausimų
ų
dėl Akcijos ar jjū
ūs ų pra
praššymo bbū
ūsenos, para
paraššykite el. lai
laiššką adresu: promotions@gps1.hp.com
5. Nepilnai pra
praššymo form
formąą užpild
pildęę dalyviai bus informuoti el. lai
laiššku, jiems bus suteikta galimyb
galimybėė pateikti reikiam
reikiamąą informacij
informacijąą
per septynias kalendorines dienas. Jei dalyvis nesilaikys ssąąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų, pra
praššymas bus atmestas. HP neatsako u
užž
vėlavimus atsakyti ir septyni
septynių
ų dien
dienų
ų laikotarpio vir
virššijim
ijimąą.
6. Organizatorius turi teis
teisęę, kai tai reikia, imtis proting
protingų
ų veiksm
veiksmų
ų, kad apsaugot
apsaugotų
ų save nuo melaging
melagingų
ų ar netinkam
netinkamų
ų pra
praššym
ymų
ų,
įskaitant (ta
(taččiau neapsiribojant) iiššsamesnio įsigijimo/nuosavyb
sigijimo/nuosavybėės įrodymo pateikimo (pvz., serijos numerio, br
brū
ūkš nini
ninių
ų
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kod
kodų
ų nuotraukos, Dalyvio tapatyb
tapatybėės, am
amžžiaus ir kitos informacijos). Šio proceso metu Organizatorius gali dalintis
informacija su tre
treččiosiomis š alimis.
7. Organizatorius pasilieka teis
teisęę diskvalifikuoti nepilnus, melagingus, pakeistus ar neteis
neteisėėtus pra
praššymus, neatitinkan
neatitinkanččius š ių
Sąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų.
8. Jei dalyvis vis tiek nesilaikys š ių s ąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų, pra
praššymas bus atmestas.

F. Keičiami gaminiai ir logistika
1. Gr
Grąž
ąžinamas
inamas gaminys ((--iai) turi bbū
ūti tos pa
paččios kategorijos tipo, kaip ir įsigytas tinkantis HP gaminys.
2. Nurodytos Keitimo vert
vertėės taikomos tik Kei
Keiččiamam gaminiui ((--ams), kuris ((--ie) yra paruo
paruošštas ((--i) eksploatacijai. Kei
Keiččiamas ((-i) gaminys ((--iai) turi bbū
ūti gr
grąž
ąžinamas
inamas ((--i) sukomplektuotas ((--i), veikian
veikianččios bbū
ūkl
klėės ir su visais jam priklausan
priklausanččiais priedais
(pvz., ra
raššalo ir da
dažų
žų kaset
kasetėėmis). Gr
Grąž
ąžinamuose
inamuose spausdintuvuose turi bbū
ūti galima atspausdinti bandom
bandomąąjį puslap
puslapįį
3. Prie
Priešš iš siun
siunččiant gr
grąž
ąžinam
inamąą gamin
gaminįį privaloma jjįį iš bandyti. Šį bandym
bandymąą gali atlikti tik įgalioti įmon
monėės arba dalyvio asmenys.
Atitinkamame bandymo įrodyme turi bbū
ūti nurodytas prietaiso serijos numeris (pvz., spausdintuvo bandomasis puslapis
iš spausdintuvo nustatym
nustatymų
ų). Įrodym
rodymąą dalyvis turi saugoti 6 m
mėėnesius ir prireikus pateikti HP arba vald
valdžžios institucijoms.
Priimdamas dalyvavimo ssąąlygas ir su jomis susijus
susijusįį dalyvavim
dalyvavimąą programoje, klientas patvirtina, kad atliko bandym
bandymąą arba
kad gaminys yra visi
visišškai funkcionalus. Daugiau nurodym
nurodymų
ų rasite siuntimo etiket
etiketėėje.
4. Dalyvis garantuoja, kad vis
visąą (-us) Kei
Keiččiam
iamąą (-us) gamin
gaminįį (-ius) galutinis klientas tur
turėėjo ir naudojo ne trumpiau kaip š eš i (6)
m ėnesi
nesių
ų.
5. Visi Kei
Keiččiami gaminiai turi bbū
ūti vienoje iišš ššiių ššali
alių
ų: Lietuva. HP Kei
Keiččiam
iamąą (-us) gamin
gaminįį (-ius) paims tik tam tikrose š alyse.
Pa
Paėėmimo paslauga neteikiama salose.
6. Sutart
Sutartąą dien
dienąą HP iiššsi
sių
ųs kurjer
kurjerįį Dalyvio registracijos metu nurodytu adresu. Jei HP kurjeris negali atvykti sutart
sutartąą dien
dienąą, jis
susisieks su Dalyviu ir susitars ddėėl naujos datos. Jei Kei
Keiččiamas ((--i) gaminys ((--iai) neparuo
neparuoššti pa
paėėmimui sutart
sutartąą dien
dienąą ir HP
kurjeriui tenka gr
grįž
įžti
ti kit
kitąą dien
dienąą, papildomos iiššlaidos bus priskirtos Dalyviui.
7. Laikotarpis nuo pri
priėėmimo iki faktinio Kei
Keiččiamo ((--ų) gaminio ((--ių) pa
paėėmimo neturi vir
virššyti trisde
trisdeššimties (30) dien
dienų
ų. ((Toliau
Toliau –
Grąžinimo laikotarpis).).
8. Dalyvis atsako u
užž Kei
Keiččiamo ((--ų) gaminio ((--ių) iš montavim
montavimąą ir turi tinkamai paruo
paruoššti Kei
Keiččiam
iamąą (-us) gamin
gaminįį (-ius) siuntimui.
9. Norint iiššvengti pa
pažžeidim
eidimų
ų ir (arba) vvėėlavimo transportuojant, bbū
ūtina laikytis toliau pateikt
pateiktų
ų nurodym
nurodymų
ų:
a. Kei
Keiččiamas ((--i) gaminys ((--iai) turi bbū
ūti supakuotas ((--i) į tvirtas kartonines d
dėž
ėžes,
es, pritaikytas ((--i) siuntimui. Kei
Keiččiamas ((-i) gaminys ((--iai), kuriuos reikia surinkti, ir kuri
kurių
ų svoris vir
virššija 75 kg, turi b
bū
ūti supakuoti ant pad
padėėkl
klų
ų.
b. Jei taikoma, visos ra
raššalo ar da
dažų
žų kaset
kasetėės turi b
bū
ūti iiššimtos iišš spausdintuvo ((--ų) ir supakuotos atskirai į tinkam
tinkamąą
talpykl
talpykląą, apsaugan
apsauganččią nuo galimo nutek
nutekėėjimo. Šią pakuot
pakuotęę galima supakuoti į t ą pa
paččią dėžę kaip ir Kei
Keiččiam
iamąą (-us)
gamin
gaminįį (-ius).
c. Keitimo nuorodos numeris ir pateikta siuntimo etiket
etiketėė turi bbū
ūti tvirtai pritvirtinti prie ddėžė
ėžėss iiššor
orėės ir visada lengvai
prieinami.
d. Surinkti reikia prie pirmame auk
aukššte esan
esanččių įė
įėjimo
jimo dur
durų
ų.
e. Papildomos surinkimo instrukcijos turi bbū
ūti prane
pranešštos HP įvesties internete metu.

10. HP neatsako u
užž tinkamo Kei
Keiččiamo ((--ų) gaminio ((--ių) įpakavimo ka
kaššt ų apmok
apmokėėjim
jimąą.
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11. Bet kokio ((--ių) tinkamo ((--ų) Kei
Keiččiamo ((--ų) gaminio ((--ių), kuris ((--ie) gr
grąž
ąžinamas
inamas ((--i) pagal š ias Taisykles ir ssąąlygas, siuntimo
ir, jei reikia, perdirbimo proceso iiššlaidas, taip pat visas kitas susijusias iiššlaidas, pavyzd
pavyzdžžiui, mokes
mokesččius, muitus ar rinkliavas,
padengs HP HP (b
(bū
ūtina naudoti HP pateikt
pateiktąą siuntimo etiket
etiketęę).
12. HP pasilieka teis
teisęę reikalauti iišš Dalyvio padengti bet kokias transportavimo iiššlaidas, susijusias su bet koki
kokių
ų neatitinkan
neatitinkanččių
produkt
produktų
ų pristatymu pagal š ią Akcij
Akcijąą arba u
užž tai, kad Dalyvis nesilaik
nesilaikėė Sąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų.
13. Visi internetin
internetinėėje registracijoje nurodytas ((--i) Kei
Keiččiamas ((--i) gaminys ((--iai) turi b
bū
ūti perduotas ((--i) HP, kad atitikt
atitiktų
ų
reikalavimus. Kei
Keiččiamo gaminio nuosavyb
nuosavybėė ir praradimo rizika pereina HP, kai gaminys perduodamas kurjeriui. Kei
Keiččiamo
gaminio pristatymas HP paskirtam ve
vežė
žėjui
jui yra galutinis ir galiojantis tokio gaminio nuosavyb
nuosavybėės teis
teisėės perdavimas HP
arba HP paskirtam paslaug
paslaugų
ų teik
teikėėjui be joki
jokių
ų sulaikym
sulaikymų
ų ir trukdym
trukdymų
ų.
14. Joks Kei
Keiččiamas gaminys ((įįskaitant priedus) negali bbū
ūti gr
grąž
ąžinamas
inamas Dalyviui. Visi kei
keiččiami gaminiai lieka HP nuosavybe.
15. Kei
Keiččiamas(
iamas(--i) gaminys(
gaminys(--iai) turi atitikti registracijos metu pateiktus duomenis. Visus kei
keiččiamus gaminius HP patikrina juos
gavusi. Jei Kei
Keiččiami gaminiai nepristatomi HP per gr
grąž
ąžinimo
inimo laikotarp
laikotarpįį arba pristatomi nepilnos komplektacijos ir
tinkamos bbū
ūkl
klėės, HP pasilieka teis
teisęę perskai
perskaiččiuoti Keitimo vert
vertęę arba gr
grąž
ąžinti
inti ar perdirbti neatitinkan
neatitinkanččius produktus
Dalyvio ssąąskaita.
16. Jei gaminiui taikomas perdirbimo procesas, HP garantuoja aplinkai nekenksming
nekenksmingąą ššalinim
alinimąą arba savo nuo
nuožžiūra pasir
pasirū
ūpins
pagal š ią Akcij
Akcijąą gaut
gautų
ų Kei
Keiččiam
iamų
ų gamini
gaminių
ų perdirbimu pagal galiojan
galiojanččius įstatymus. Kei
Keiččiami gaminiai realizuojami ES, ta
taččiau
jie negali likti tos š alies, kurioje Dalyvis dalyvavo Akcijoje, ribose.
17. Ši programa n
nėėra skirta jokiam Kei
Keiččiamam produktui, kuris yra ar buvo u
užžter
teršštas arba įtariama, kad yra u
užžter
teršštas
chemin
cheminėėmis med
medžžiagomis, biologiniais agentais ar kitomis med
medžžiagomis, kurios n
nėėra neatsiejama originalios naujos
įrangos dalis ar kitaip susijusios su įprasta biuro ar nam
namų
ųū
ūkio
kio aplinka. Gaminiai, kurie gali bbū
ūti u
užžter
terššti, turi b
bū
ūti
nukenksminti prie
priešš pristatant juos į HP.
18. HP neatsako u
užž jokius duomenis, kurie vis dar gali bbū
ūti Kei
Keiččiamame ((--uose) gaminyje ((--uose). Dalyvis yra atsakingas u
užž
vis
visų
ų duomen
duomenų
ų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet koki
kokiąą asmen
asmenįį identifikuojan
identifikuojanččią informacij
informacijąą ar saugom
saugomąą sveikatos
prie
priežžiūros informacij
informacijąą, pa
paššalinim
alinimąą iš vis
visų
ų Kei
Keiččiam
iamų
ų gamini
gaminių
ų prie
priešš juos iiššsiun
siunččiant. Si
Sių
ųsdamas bet kok
kokįį gamin
gaminįį HP, Dalyvis
sutinka atleisti HP nuo bet koki
kokių
ų pretenzij
pretenzijų
ų dėl duomen
duomenų
ų, saugom
saugomų
ų tokiame gaminyje arba bet kokioje laikmenoje ar
duomen
duomenų
ų saugojimo įrenginyje, esan
esanččiame kartu su tokiu gaminiu, siun
siunččiamu HP, ir d
dėėl toki
tokių
ų duomen
duomenų
ų saugumo,
vientisumo, konfidencialumo, atskleidimo ar naudojimo. HP neatsako u
užž jokios formos duomen
duomenų
ų ar informacijos,
saugomos ar kitaip esan
esanččios bet kokiame produkte, kur
kurįį Dalyvis siun
siunččia HP arba HP paslaug
paslaugų
ų teik
teikėėjui ((įįskaitant bet kok
kokįį
kompiuterio kiet
kietąąjį disk
diskąą, ROM, CD
CD--ROM, disk
diskąą ar kit
kitąą bet kokio pavidalo laikmen
laikmenąą), saugum
saugumąą, apsaug
apsaugąą, slaptum
slaptumąą ar kitok
kitokįį
tvarkym
tvarkymąą.
19. Dalyvis taip pat garantuoja, kad (i) jis turi teis
teisėėt ą nuosavyb
nuosavybėės teis
teisęę į Kei
Keiččiam
iamąą (-us) gamin
gaminįį (-ius) be joki
jokių
ų sulaikymo ar
įkeitimo teisi
teisių
ų; ir (ii) ji turi teisin
teisinęę teis
teisęę perduoti HP Kei
Keiččiam
iamąą (-us) gamin
gaminįį (-ius) be joki
jokių
ų apribojim
apribojimų
ų ar trukdym
trukdymų
ų, įskaitant
tre
treččiosios š alies programin
programinęę įįrang
rangąą, kuri negali bbū
ūti perduodama arba u
užž kuri
kuriąą turi b
bū
ūti mokamas autorinis atlyginimas.
Dalyvis atlygina HP visas pretenzijas ar nuostolius, kuriuos HP patyr
patyrėė dėl bet kokio š ios garantijos pa
pažžeidimo.

G. Sąskaitų išrašymas ir apmokėjimas
1. Šiai programai reikalingas gr
grąž
ąžinti
inti paskirtam asmeniui permok
permokąąsutikimas su sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktū
ūra. Siekiant
užtikrinti nuosekl
nuoseklų
ų ir galiojant
galiojantįį s ąskait
skaitų
ų fakt
faktū
ūr ų iš ra
raššy m
mąą, HP sukuri
sukuriąą pasi
pasiū
ūlyt
lytąą sau iiššra
raššyt
ytąą s ąskait
skaitąą fakt
faktū
ūr ą gr
grąž
ąžinti
inti
paskirtam asmeniui permok
permokąą vardu ir nusiun
nusiunččią ją gr
grąž
ąžinti
inti paskirtam asmeniui permok
permokąą, kad bbū
ūt ų gautas sutikimas. Kai
gr
grąž
ąžinti
inti paskirtam asmeniui permok
permokąą sutinka su pasi
pasiū
ūlyta sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktū
ūra, HP atliks atitinkam
atitinkamąą apmok
apmokėėjim
jimąą
ir iiššduos galutin
galutinęę atitinkam
atitinkamąą s ąskait
skaitąą. Nesutikus su pasi
pasiū
ūlyt
lytąą sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktū
ūra, gr
grąž
ąžinti
inti paskirtam asmeniui
permok
permokąą pretenzija bus atmesta ir anuliuojamas gr
grąž
ąžinti
inti paskirtam asmeniui permok
permokąą dalyvavimas programoje.
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2. HP tinkamus mok
mokėėjim
jimų
ų pra
praššymus apdoros per 45 kalendorini
kalendorinių
ų dien
dienų
ų nuo u
užžpildyt
pildytų
ų Dalyvi
Dalyvių
ų pra
praššym
ymų
ų ir gr
grąž
ąžint
intų
ų gamini
gaminių
ųį
HP testavimo centr
centrąą gavimo bei galutinio patvirtinimo bei ssąąskaitos patikrinimo arba kaip tik įmanoma grei
greiččiau po to. HP
neatsako u
užž tai, kad pra
praššymai apdorojami vir
virššijant šį laikotarp
laikotarpįį.
3. Keitimo vert
vertėė bus gr
grąž
ąžinta
inta pervedant jjąą asmeniui ar įmonei, nurodytiems kaip pirk
pirkėėjui Įsigijimo dokumentuose į
atitinkam
atitinkamąą banko ssąąskait
skaitąą, kurios informacija buvo nurodyta teikiant pra
praššym
ymąą. Pinigai gali bbū
ūti gr
grąž
ąžinami
inami tik į galiojan
galiojanččią
banko ssąąskait
skaitąą Europos Ekonomin
Ekonominėėje Erdv
Erdvėėje ar Šveicarijoje. Jokiais atvejais nebus iiššra
raššomi banko čekiai.
4. Dalyviai privalo sumok
sumokėėti visus taikomus vietinius mokes
mokesččius ir kitus ka
kašštus ar iiššlaidas, kurie nenurodyti SSąąlygose ir
nuostatose.
5. Mok
Mokėėjimas bus atliekamas tik HP įsitikinus, jog Dalyvis laikosi vis
visų
ų s ąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų bei atitinkam
atitinkamų
ų nurodym
nurodymų
ų. HP
pasilieka teis
teisęę atid
atidėėti mok
mokėėjim
jimąą ir (arba) per
peržžiūr ėti visas pretenzijas, kurias reikia iišštirti ddėėl įtartinos veiklos.
6. Mok
Mokėėtojas:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Ženeva
Šveicarija

H. Asmeniniai duomenys
1. Dalyviai turi pateikti tik Akcijai reikalingus asmeninius duomenis. Atskleisdami š iuos duomenis Dalyviai sutinka, kad jie bus
tvarkomi Akcijos tikslais.
2. HP ir jos atstovai asmeninius duomenis tvarkys tik laikydamiesi vietos įstatym
statymų
ų ir tik Akcijos mok
mokėėjimo tikslais.
Duomenys bus iišštrinti kai tik pasibaigs teis
teisėėtas jjų
ų laikymo laikotarpis.
3. Tik su atskiru jjū
ūs ų leidimu HP gali susisiekti su jumis el. lai
laišškais si
siū
ūlydami informacij
informacijąą apie gaminius, paslaugas ir (arba)
pagalb
pagalbąą. Tai gali bbū
ūti informacija apie naujus produktus, specialius pasi
pasiū
ūlymus arba galimi kvietimai dalyvauti rinkos
tyrimuose.
4. HP pripa
pripažį
žįsta,
sta, kad privatumas yra fundamentali žmogaus teis
teisėė, pripa
pripažį
žįsta
sta klient
klientų
ų ir partneri
partnerių
ų visame pasaulyje
privatumo, saugumo ir duomen
duomenų
ų apsaugos svarb
svarbąą.
5. Informacij
Informacijąą apie HP privatumo politik
politikąą ir praktik
praktikąą rasite m
mū
ūs ų Asmens duomen
duomenų
ų teisi
teisių
ų prane
praneššime ir Privatumo parei
pareišškime
svetain
svetainėėje
jehttps://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.html
privacy.html.. Nor
Norėėdami pasinaudoti savo prieigos, duomen
duomenų
ų taisymo,
nesutikimo ar š alinimo teis
teisėėmis, u
užžpildykite „Privatumo atsiliepim
atsiliepimų
ų form
formąą“, kuri
kuriąą rasite svetain
svetainėėje
https://www8.hp.com/lt/lt/privacy/privacy
https://www8.hp.com/lt/lt/privacy/privacy--central.html
central.html..

I. Bendroji dalis
1. Keitimo vert
vertėė nebus gr
grąž
ąžinama
inama Dalyviui, kuris: a) ne
neįįsigijo tinkan
tinkanččio HP gaminio Akcijos laikotarpio metu; ir (arba) b)
neteisingai u
užžpild
pildėė pra
praššymo form
formąą; ir (arba) c) nepateik
nepateikėė įįsigijimo
sigijimo įrodymo; ir (arba) d) nepateik
nepateikėė savo pra
praššymo Pateikimo
laikotarpio metu; ir (arba) e) negr
negrąž
ąžino
ino Kei
Keiččiamo ((--ų) gaminio ((--ių) Gr
Grąž
ąžinimo
inimo laikotarpiu. Ir (arba) f) HP savo nuo
nuožžiūra
nusprend
nusprendėė, kad kitaip nesilaik
nesilaikėė ššiių Sąlyg
lygų
ų ir nuostat
nuostatų
ų.
2. HP pasilieka teis
teisęę per
peržžiūr ėti visus Keitimo pra
praššymus, kad įsitikint
sitikintų
ų, jog š ie atitinka akcijos ssąąlygas ir nuostatus bei
reikalauti papildomos su pra
praššymu ar pridedamais dokumentais susijusios informacijos.
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3. Dalyvio pateikt
pateiktų
ų melaging
melagingų
ų, klaiding
klaidingų
ų pra
praššym
ymų
ų ar HP atlikt
atliktų
ų permok
permokėėjim
jimų
ų atveju, pagal HP reikalavim
reikalavimąą, ne ilgiau nei per 28
dienas iki ra
raššti
tišško kreipimosi, Dalyvis turi gr
grąž
ąžinti
inti visus neteisingus ar klaidingus ar vir
virššytus mok
mokėėjimus ir Dalyvis nelaikys
HP atsakingo ir atleis nuo atsakomyb
atsakomybėės u
užž pretenzijas, žal
aląą ar mokes
mokesččius, kylan
kylanččius esant tokioms aplinkyb
aplinkybėėms.
4. Visi dokumentai, pateikti norint dalyvauti š ioje akcijoje, tampa HP nuosavybe ir nebus gr
grąž
ąžinami.
inami. Pateikus neteisingus,
klaidingus, klaidinan
klaidinanččius ar suklastotus dokumentus dalyviai gali bbū
ūti š alinami iišš ššios
ios akcijos ir b
bū
ūsim
simų
ų HP akcij
akcijų
ų bei prie
priešš
juos gali bbū
ūti imamasi teis
teisėėt ų veiksm
veiksmų
ų.
5. Dalyvis sutinka nelaikyti HP atsakingos u
užž atsakomyb
atsakomybęę, pretenzijas, žal
aląą ar mokestinius įsipareigojimus, galin
galinččius kilti
esant tokioms aplinkyb
aplinkybėėms.
6. Kiek tai leid
leidžžia galiojantys įstatymai, Organizatorius nebus atsakingas u
užž: ((a)
a) nepavykusius pra
praššym
ymų
ų pateikimus d
dėėl
perdavimo sutrikim
sutrikimų
ų ar kit
kitų
ų s ąlyg
lygų
ų, kuri
kurių
ų jis pagr
pagrįįstai negal
negalėėjo kontroliuoti; (b) pav
pavėėlavusius, prarastus, neteisingai
nukreiptus ar pa
pažžeistus persiuntimus ar pra
praššymus; (c) su kompiuteriais ar ry
ryššiais susijusius gedimus ar sutrikimus; (d)
sutrikimus, nuostolius ar žal
aląą, kuri
kuriąą sukelia įvykiai, kuri
kurių
ų Organizatorius negali kontroliuoti; (e) visus techninius, technin
techninėės
įrangos, programin
programinėės įrangos, svetain
svetainėės ar kitus gedimus ar bet koki
kokiąą žžal
aląą, kuri neleid
neleidžžia ar kitaip trukdo Dalyviui dalyvauti
Akcijoje; (f) spausdinimo ar tipografines klaidas visoje su Akcija susijusioje med
medžžiagoje; arba (g) bet kokius praradimus, žal
aląą
ar bet kokio pob
pobū
ūdžio su
sužžeidimus, kuriuos bet kokiu b
bū
ūdu patyr
patyrėė Dalyvis dalyvaudamas š ioje Akcijoje. Ta
Taččiau niekas š iose
s ąlygose ir nuostatuose nepanaikins ar neapribos HP atsakomyb
atsakomybėės u
užž Dalyvi
Dalyvių
ų su
sužžeidimus ar mirt
mirtįį, jei bus įrodyta, kad jie
atsirado d
dėėl HP aplaidumo.
7. Organizatorius nebus atsakingas u
užž bet kokius Akcijos pertraukimus ddėėl force majeure ar kitus veiksnius, kuri
kurių
ų
Organizatorius negali kontroliuoti.
8. HP pasilieka teis
teisęę bet kada be iiššankstinio prane
praneššimo keisti š ias SSąąlygas ir nuostatus.
9. HP gali bet kada be jokio iiššankstinio prane
praneššimo š ią Akcij
Akcijąą nutraukti ar at
atššaukti.
10. Visi HP sprendimai, susij
susijęę su š ia Akcija, yra galutiniai ir įpareigojantys.
11. Šiai Akcijai galioja Organizatoriaus š alies įstatymai. Gin
Ginčų
čų atveju galios Organizatoriaus š alies jurisdikcija.

1 PRIEDAS: TINKANTYS HP GAMINIAI.
Apsilank
Apsilankęę http://www.hp.com/eur/tradein rasite tinkan
tinkanččių HP gamini
gaminių
ų s ąra
rašą
šą..
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