Sąlygos
A. „HP PageWide “ - Pinigų grąžinimo garantija - Programos struktūra
Pagal „HP PageWide “ - Pinig
Pinigųų gr
grąž
ąžinimo
inimo garantija įsigij
sigijęę reikalavimus atitinkant
atitinkantįį HP gamin
gaminįį (galima rasti interneto
svetain
svetainėėje www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee)) dalyviai įgyja teis
teisęę dalyvauti šioje programoje ir pirkti bei
išbandyti gamin
gaminįį be jokios rizikos.
Dalyviui garantuojama, kad jam bus gr
grąž
ąžinti
inti pinigai (taikant atitinkamas ssąąlygas), jeigu nupirktas HP gaminys ne visi
visišškai
atitiks dalyvio reikalavimus per 90 kalendorini
kalendoriniųų (-es) dien
dienųų (-as) nuo pirkimo dienos.
„HP PageWide “ - Pinig
Pinigųų gr
grąž
ąžinimo
inimo garantija toliau vadinama „Programa““.

Dalyviai
Šioje programoje leid
leidžžiama dalyvauti tik klientams, kurie yra galutiniai vartotojai.
Tai rei
reišškia, kad pra
praššyti gr
grąž
ąžinti
inti pinigus pagal program
programąą „„Pirk
Pirk ir bandyk
bandyk““ ir juos gauti gali tik klientai, kurie yra galutiniai
vartotojai.
Toliau pra
praššantis gr
grąž
ąžinti
inti pinigus ir turintis teis
teisęę juos gauti asmuo arba įmon
monėė vadinama dalyviu..
Perpardav
Perpardavėėjai neturi teis
teisėės teikti pra
praššy m
mųų savo klient
klientųų vardu.

Gaminiai
Nupirkti reikalavimus atitinkantys gaminiai toliau vadinami „HP gaminiais
gaminiais““.
Programoje dalyvauja tiktai nauji HP gaminiai. Demonstraciniai, pakartotinai parduodami arba naudoti gaminiai
programoje nedalyvauja.
Programa taikoma HP gaminiams, įsigytiems nuo 2017
2017--06
06--01 iki 2021
2021--07
07--31 tiesiogiai iišš HP, jos įgalioto perpardav
perpardavėėjo
arba ma
mažžmenininko .
Programa netaikoma tre
treččiajai šaliai numatytiems perparduoti ar iiššnuomoti HP gaminiams.
Sąlygas atitinkan
atitinkanččių produkt
produktųų sąra
rašą
šą galima rasti interneto svetain
svetainėėje www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee..
Per programos vykdymo laikotarp
laikotarpįį dalyvis gali dalyvauti įsigydamas ne daugiau kaip 2 HP gamini
gaminiųų (-ius).

Akcijos rengėjas (čia vadinamas „HP“):
HP Finland Oy
Piispankalliontie
Post box 515
FI - 02201 Espoo
Finland

Mokančioji organizacija:
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HP International Sarl
150 Route du Nant d
d’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland

B. Programos taisyklės ir reikalavimai
Programa galioja Lietuva.
HP ir dalyvio sutartis „Pirk ir bandyk
bandyk““ sudaroma dalyviui sutikus su sutarties ssąąlygomis ir nuostatomis registruojantis
programos interneto puslapyje
puslapyjewww.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee..
Ši programa negali b
būūti taikoma kartu su kitoms pardavimo skatinimo priemon
priemonėėmis arba tuo pa
paččiu metu su HP
sudaromomis sutartimis.
Išmokama ssąąskaitoje fakt
faktūūroje nurodyta gaminio pirkimo kaina, ta
taččiau ne didesn
didesnėė už neprivalom
neprivalomąą gaminio pardavimo
metu HP rekomenduot
rekomenduotąą sum
sumąą. HP iiššmoka tik šią sum
sumąą. Už kit
kitąą kompiuterin
kompiuterinęę ir programin
programinęę įįrang
rangąą bei paslaugas llėš
ėšos
os
negr
negrąž
ąžinamos.
inamos. Kitos iiššlaidos nekompensuojamos, ir teikti reikalavim
reikalavimųų HPjas kompensuoti negalima.
HP priima tik visai sukomplektuotas ir nepa
nepažžeistas prekes originalioje pakuot
pakuotėėje. LLėš
ėšos
os gr
grąž
ąžinamos
inamos tik tada, jei gaminys
gr
grąž
ąžinamas
inamas originalioje pakuot
pakuotėėje.
HP gamin
gaminįį reikia gr
grąž
ąžinti
inti visai sukomplektuot
sukomplektuotąą ir nepa
nepažžeist
eistąą originalioje pakuot
pakuotėėje su visais originaliais priedais, prid
pridėėtais
perkant HP gamin
gaminįį (įskaitant, be kita ko, naudotas spausdintuv
spausdintuvųų ra
raššalo / da
dažų
žų kasetes, kitas kei
keiččiam
iamąąsias detales,
vadovus, tinklo adapterius, kompaktinius diskus, kabelius, elektros energijos tiekimo įrang
rangąą, monitorius, klaviat
klaviatūūras,
peles, grafines korteles).
Už ne visi
visišškai sukomplektuotus, taip pat pa
pažžeistus gaminius pinigai negr
negrąž
ąžinami
inami arba gr
grąž
ąžinama
inama tik dalis pinig
pinigųų.
HP gr
grąž
ąžinami
inami HP gaminiai negali bbūūti u
užžter
terššti biologin
biologinėėmis, chemin
cheminėėmis ir radioaktyviomis med
medžžiagomis.
HP gaminiai gr
grąž
ąžinami
inami toje šalyje, kurioje dalyvis yra u
užžsiregistrav
siregistravęęs dalyvauti programoje.
Pra
Praššymai priimti HP gaminius lengvatin
lengvatinėės prekybos zonose nepriimami.
Nuosavyb
Nuosavybėės teis
teisėės į HP gamin
gaminįį (-ius) pereina HP perdavus gamin
gaminįį paskirtajam HP patikr
patikrųų centrui.
HP gaminio perdavimas paskirtajam HPve
HPvežė
žėjui
jui yra galutinis ir yra prilyginamas nuosavyb
nuosavybėės teis
teisėės į tok
tokįį gamin
gaminįį, kuriam
netaikomi jokie nuosavyb
nuosavybėės teisi
teisiųų apribojimai ar suvar
suvaržžymai, perdavimui HPprekybos namams.
Registracijos internetu puslapyje nurodyti HP gaminiai duodami HP įvertinti. Priimti HP prekybos namuose HP gaminiai
(įskaitant priedus) dalyviui negr
negrąž
ąžinami.
inami. Šie HP gaminiai lieka HPnuosavyb
HPnuosavybėė.
HP gaminys(
gaminys(--iai) turi atitikti registracijos metu nurodytas specifikacijas. Jeigu gaminiai toki
tokiųų specifikacij
specifikacijųų neatitinka, HP
pasilieka teis
teisęę negr
negrąž
ąžinti
inti llėšų
ėšų arba iiššskaityti nurodytos ir fakti
faktišškai gr
grąž
ąžinamo
inamo HP gaminio vert
vertėės skirtum
skirtumąą, jeigu
gr
grąž
ąžinamo
inamo gaminio vert
vertėė yra ma
mažžesn
esnėė.
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C. Programos etapai ir tvarkaraštis
Dalyvis gali registruotis, gauti informacijos apie program
programąą ar pra
praššyti priimti gamin
gaminįį atgal interneto svetain
svetainėėje
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee..
Pra
Praššymai registruotis teikiami internetu per 21 dien
dienųų (-as) nuo gaminio pirkimo dienos.
Sąskaitos fakt
faktūūros u
užžpildymo data laikoma gaminio pirkimo data.
Pra
Praššymas gr
grąž
ąžinti
inti HP gamin
gaminįį pateikiamas per 90 kalendorines ((--ių) dienas ((--ų) nuo gaminio pirkimo dienos.
Gaminio įsigijim
sigijimąą patvirtinan
patvirtinanččiuose dokumentuose turi b
būūti nurodyta tokia informacija:




pirk
pirkėėjo pavadinimas ir adresas
pardav
pardavėėjo pavadinimas ir adresas, nurodytas pardav
pardavėėjo firminiame blanke
HP gaminio modelis ir serijos numeris.

Pirkim
Pirkimąą patvirtinantys dokumentai įkeliami registruojantis www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee..
Įkelti dokumentai naudojami tiktai patikrinti, ar tenkinamos dalyvavimo šioje Programoje ssąąlygos. Ši informacija nepateks
į kitus procesus ar funkcijas, kurios n
nėėra šios Programos dalis.
Dalyviai, pateik
pateikęę HP ne vis
visąą privalom
privalomąą informacij
informacijąą, bus informuoti el. pa
pašštu ir jiems bus pasi
pasiūūlyta galimyb
galimybėė pateikti
tr
trūūkstamus duomenis per 7 kalendorines dienas. Jei Dalyvis vis tiek nepatenkins nuostat
nuostatųų ir ssąąlyg
lygųų reikalavim
reikalavimųų,
pra
praššymas bus atmestas.
Sutart
Sutartąą dat
datąą HP atsi
atsiųųs ve
vežė
žėjją adresu, kur
kurįį Dalyvis nurod
nurodėė per registracij
registracijąą. Jei ve
vežė
žėjas
jas netur
neturėės galimyb
galimybėės atvykti sutart
sutartąą
dien
dienąą, ve
vežė
žėjas
jas susisieks su Dalyviu ir susitars d
dėėl naujo termino.
Už surinkim
surinkimąą sumoka HP.
Gaminio iiššor
orėėje bbūūtina priklijuoti registracijos interneto svetain
svetainėėje metu gaut
gautąą transportavimo etiket
etiketęę; tokia etiket
etiketėė turi
būti lengvai matoma sud
sudėėjus gaminius ant pad
padėėklo.
Rekomenduojama toki
tokiąą etiket
etiketęę pritvirtinti lipnia transportavimo juostele, kad ji neb
nebūūt ų nupl
nuplėš
ėšta
ta nuo d
dėžė
ėžės.
s.
Spausdintuv
Spausdintuvųų ra
raššalo ar da
dažų
žų kaset
kasetėės supakuojamos atskirai atitinkamoje sandarioje talpykloje.
Jeigu patikr
patikrųų centrui gr
grąž
ąžinamas
inamas ne registracijos metu nurodytas gaminys, HP turi teis
teisęę reikalauti iišš dalyvio apmok
apmokėėti
gaminio gr
grąž
ąžinimo
inimo iiššlaidas.
Laikotarpis nuo pra
praššymo gr
grąž
ąžinti
inti gamin
gaminįį pri
priėėmimo ir HP gaminio paruo
paruoššimo jjįį paimti dienos negali bbūūti ilgesnis nei 90
kalendorin
kalendorinėės ((--ių) dienos ((--ų).
HP gr
grąž
ąžina
ina dalyviui gr
grąž
ąžinamo
inamo gaminio vert
vertęę. Toks mok
mokėėjimas atliekamas elektroniniu banko pavedimu per 45
kalendorines ((--ių) dienas ((--ų) nuo HP gaminio pri
priėėmimo HP patikros centre dienos.
Mok
Mokėėjimus galima atlikti tik naudojant galiojan
galiojanččią banko ssąąskait
skaitąą Europos ekonomin
ekonominėėje erdv
erdvėėje arba Šveicarijoje.
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Sąskaita faktūra už kompensaciją
Šioje Programoje reikalinga, kad Dalyvis priimt
priimtųų sau iiššra
raššyt
ytąą sąskait
skaitąą fakt
faktūūr ą. Kad b
būūt ų užtikrintas nuoseklus ir
galiojantis ssąąskait
skaitųų fakt
faktūūr ų išra
raššymas, HP sukuria si
siūūlom
lomąą sau iiššra
raššyt
ytąą sąskait
skaitąą fakt
faktūūr ą Dalyvio vardu ir nusiun
nusiunččia jjąą
Dalyviui, kad b
būūt ų gautas sutikimas. Kai Dalyvis sutiks su pasi
pasiūūlyta sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktūūra, HP atliks atitinkam
atitinkamąą
apmok
apmokėėjim
jimąą ir iiššduos galutin
galutinęę atitinkam
atitinkamąą sąskait
skaitąą fakt
faktūūr ą pagal šias nuostatas ir ssąąlygas.
Neatsiuntus galiojan
galiojanččio sutikimo su pasi
pasiūūlyta sau iiššra
raššyta ssąąskaita fakt
faktūūra, pra
praššymas bus atmestas ir dalyvavimas
Programoje anuliuotas.
Jei kilo klausim
klausimųų dėl programos arba jjūūsų pateikto pra
praššymo bbūūsenos, para
paraššykite šiuo el. pa
paššto adresu:
promotions@gps1.hp.com
promotions@gps1.hp.com..
Pra
Praššymo b
būūsen
senąą taip pat galite pasitikrinti URL adresu, kuris nurodytas patvirtinimo el. lai
laišške.

D. Atsiribojimai nuo atsakomybės
Užsiregistruodami Dalyviai patvirtina, kad jie sutinka su šiomis nuostatomis ir ssąąlygomis.
HP turi teis
teisęę atmesti nevisi
nevisišškai u
užžpildytas, pakeistas arba ne
neįįskaitomas pra
praššymo formas.
Jeigu bus įrodyta, kad Dalyviai pateik
pateikėė apgaulingus pra
praššymus, tie Dalyviai bus iiššbraukti. HP pasilieka teis
teisęę imtis teisini
teisiniųų
veiksm
veiksmųų.
Be įsigyto HP Gaminio ssąąskaitos fakt
faktūūros, HP turi teis
teisęę pra
praššyti pardav
pardavėėjo / kliento (tiesioginio naudotojo) pateikti
papildom
papildomųų pirkim
pirkimąą ir (arba) nuosavyb
nuosavybėės teis
teisęę patvirtinan
patvirtinanččių dokument
dokumentųų (pvz., serijos numerio etiket
etiketėės nuotraukos,
br
brūūkšnini
niniųų kod
kodųų ir t. t.)
HP turi teis
teisęę tikrinti visus pra
praššymus siekdama u
užžtikrinti, kad laikomasi vis
visų
ų ššios
ios Programos ssąąlyg
lygųų, ir gali papra
papraššyti
pateikti papildomos informacijos, susijusios su pateiktais pra
praššymais ir reikiamais dokumentais.
Jeigu HP sumok
sumokėėt ų sum
sumąą, kurios netur
neturėėjo sumok
sumokėėti, Dalyvis gr
grąž
ąžins
ins toki
tokiąą sum
sumąą ne vvėėliau kaip per 28 dien
dienųų nuo ra
raššti
tišško
HP prane
praneššimo gavimo.
Dalyvis sutinka apsaugoti HP nuo atsakomyb
atsakomybėės ddėėl bet koki
kokiųų ie
iešškini
kiniųų, nuostoli
nuostoliųų ar mokestini
mokestiniųų prievoli
prievoliųų, kuri
kuriųų gali rastis
tokiomis aplinkyb
aplinkybėėmis.
HP n
nėėra atsakinga u
užž jokias technines, aparatin
aparatinėės įrangos, programin
programinėės įrangos, serverio, svetain
svetainėės ar kitokias triktis, d
dėėl
kuri
kuriųų Dalyvis negali dalyvauti arba susiduria su kli
kliūūtimis dalyvauti Programoje.
HP nebus atsakinga u
užž jokius nuostolius, žal
aląą ar su
sužžalojim
alojimąą, patirt
patirtąą Dalyvio d
dėėl dalyvavimo šioje Programoje. Ta
Taččiau šios
sąlygos nepanaikina ir neapriboja HP atsakomyb
atsakomybėės u
užž Dalyvio mirt
mirtįį arba su
sužžalojim
alojimąą dėl įrodyto HP aplaidumo.
HP turi teis
teisęę bet kada be įsp
spėėjimo keisti šios Programos ssąąlygas.
Dėl teisini
teisiniųų ar komercini
komerciniųų prie
priežžas
asččių pagal taikomus įstatymus HP gali iišš karto nutraukti šios programos vykdym
vykdymąą be jokio
išankstinio prane
praneššimo, kai tok
tokįį prane
praneššim
imąą privaloma pateikti.
Mok
Mokėėjimas bus atliktas tik tada, kai HP įsitikins, kad Dalyvis laikosi vis
visų
ų ššiių nuostat
nuostatųų ir ssąąlyg
lygųų bei susijusi
susijusiųų instrukcij
instrukcijųų.
HP sprendimai, susij
susijęę su visais Programos aspektais, yra galutiniai ir įpareigojantys.
4/5

Sąlygos
Šiai Programai taikytini šalies, kurioje Dalyvis u
užžsiregistravo dalyvauti Programoje, įstatymai. Gin
Ginččo atveju jis bus
sprend
sprendžžiamas Akcijos reng
rengėėjo buvimo vietos teisme.
Gr
Grąž
ąžinus
inus HP gamin
gaminįį (taip nutraukus pardavimo sutart
sutartįį) negali bbūūti teikiamas joks reikalavimas gr
grąž
ąžinti
inti pinigus. Jeigu
gr
grąž
ąžinamo
inamo gaminio kaina jau buvo sumok
sumokėėta, ji turi bbūūti visa gr
grąž
ąžinta.
inta.
Jei mok
mokėėjimas apmokestinamas, Dalyvis turi sumok
sumokėėti visus atitinkamus mokes
mokesččius.
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