Sąlygos
3 metų HP komercinė garantija tam tikriems „HP ScanJet“ gaminiams
DĖMESIO: PRIEŠ REGISTRUODAMIESI Į HP 3 metų KOMERCINĖS GARANTIJOS AKCIJĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS
SĄLYGAS (TOLIAU – „SĄLYGOS“). REGISTRUODAMIESI Į ŠIĄ AKCIJĄ PATVIRTINATE, KAD ŠIAS SĄLYGAS PERSKAITĖTE,
SUPRATOTE IR JURIDIŠKAI ĮSIPAREIGOJATE JŲ LAIKYTIS. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NESUTINKATE, Į AKCIJĄ
NESIREGISTRUOKITE.
Ši akcija prasideda 2016-10-15 ir bus vykdoma tol, kol HP ją nutrauks. Ji galioja visose Europos, Vidurinių Rytų ir Afrikos
valstybėse, kur HP arba HP įgalioti partneriai parduoda atitinkamus HP produktai, nurodytus toliau. Nepaisant to, kokios
nuostatos buvo taikomos anksčiau surengtose panašiose akcijose, šios sąlygos laikomos viršesnėmis už bet kokias
sąlygas, skelbtas anksčiau.
Bet kurią šių sąlygų dalį galite bet kada peržiūrėti, išsisaugoti arba išspausdinti. Patariame išsispausdinti visą šio
dokumento tekstą ir, kai naudositės HP 3 metų komercinės garantijos akcijos privalumais, juo vadovautis.

1. Garantijos pagrindas
1.1. Į šią 3 metų HP komercinės garantijos akciją įeina: HP standartinė 1 metų komercinė garantija (taip pat vadinama
„HP ribotąja garantija“) ir 2 papildomi HP komercinės garantijos metai, su sąlyga, kad (a) per 60 dienų nuo atitinkamo HP
spausdintuvo (pagal šios sąvokos apibrėžimą toliau pateiktame 2 straipsnyje) įsigijimo užsiregistruojama svetainėje
www.hp.com/eu/3yearwarranty ir patvirtinamas (b) sutikimas su šiomis sąlygomis.
1.2. Šį HP komercinės garantijos pratęsimą 2 papildomiems metams HP siūlo nemokamai (tik jei laikomasi HP ribotosios
garantijos deklaracijos sąlygų) ir papildomai prie HP standartinės 1 metų metų trukmės komercinės garantijos bei bet
kokios kitos sutartimi, teisės aktais arba sveika nuovoka pagrįstos garantijos, kurią pagal taikomus vietos teisės
produkto pardavėjas privalėtų suteikti galutiniam naudotojui. Bet kokia sutartimi arba teisės aktais apibrėžta garantija,
kurią pardavėjas privalėtų suteikti galutiniam naudotojui, išlieka nepakitusi.
1.3. Pavyzdžiui, jei esate vartotojas, pagal šį komercinės garantijos pratęsimą suteikiama nauda papildo bet kokias kitas
teises, kurias privaloma suteikti pagal vartotojų apsaugos teisės aktus, taikomus prekėms, neatitinkančioms pardavimo
sutarties. Vartotojų teisių, kurias apibrėžia teisės aktai, ši komercinės garantijos pratęsimo akcija niekaip neapriboja ir
nepaveikia. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. apie teisės aktais apibrėžtą vartotojų garantiją.
1.4. HP 3 metų trukmės komercinei garantijai bus taikomas HP ribotosios garantijos pareiškimas, pateikiamas su
akcijoje dalyvaujančiu HP spausdintuvu (pagal toliau pateiktą šios sąvokos apibrėžimą). Taip pat galite peržiūrėti HP
ribotosios garantijos pareiškimą čia. Tais atvejais, kai HP ribotosios garantijos pareiškimas, pateikiamas su akcijoje
dalyvaujančiu HP spausdintuvu, nesutampa su internete esančiu pareiškimu, kurio nuoroda pateikta pirmiau, pirmenybė
teikiama pareiškimui, teikiamam su akcijoje dalyvaujančiu HP spausdintuvu.

2. Produktai, kuriems tai galioja
2.1. Tam, kad galėtumėte pasinaudoti šia akcija, jos laikotarpiu turite įsigyti spausdintuvą, kuriam taikomos šios
nuostatos (toliau – „atitinkamą HP spausdintuvą“). produktai, kuriems taikomos šios nuostatos, surašyti lentelėje A.
2.2. Be to, atitinkamas HP produktas turi būti palaikomas HP klientų aptarnavimo tarnybos (paprastai atitinkami HP
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produktai palaikomi 5 metus nuo jų gamybos užbaigimo datos; apie šio palaikymo laikotarpio pabaigą atskirai
nepranešama).
2.3. Atminkite: be naudotojo sutikimo HP jokių duomenų nestebi. Jokios įrenginio stebėjimo arba ryšio priemonės šiai
akcijai nereikalingos. Tam, kad būtų gautas HP indekso kodas, ryšys tarp HP ir atitinkamo įrenginio nereikalingas.

3. Paraiška dėl HP 3 metų komercinės garantijos
3.1. Paraiškos dėl šios HP 3 metų komercinės garantijos akcijos turi būti pateiktos praėjus ne daugiau kaip 60 dienų nuo
atitinkamo HP spausdintuvo pirkimo datos.
3.2. Paraiškas gali pateikti tik galutiniai naudotojai (t. y. naudotojai, įsigyjantys produktus savo pačių reikmėms).
3.3. Vieno galutinio naudotojo paraiškose gali būti ne daugiau kaip 50 atitinkamų HP spausdintuvų.

4. Užsiregistruokite ir pasinaudokite HP 3 metų trukmės komercinės garantijos akcija
4.1. Registruotis į šią akciją galite tinklalapyje www.hp.com/eu/3yearwarranty. Registracijos svetainėje bendrovei HP
turite pateikti visą ten reikalaujamą informaciją.
4.2. Jūsų taip pat bus paprašyta bendrovei HP pateikti įsigyto naujo atitinkamo HP spausdintuvo serijos numerį bei
produkto kodą, taip pat – tam tikros asmeninės informacijos, tokios kaip vardas ir pavardė, adresas, pašto kodas bei el.
pašto adresas. Be to, bendrovei HP reikia pateikti arba nusiųsti naujo atitinkamo HP spausdintuvo pirkimo kvitą, kuriame
būtų nurodyta pirkimo data, įgalioto HP prekybos atstovo arba mažmenininko pavadinimas ir produkto aprašymas
(toliau – „įsigijimo patvirtinimas“).
4.3. Pateikti įsigijimo patvirtinimą galite pasinaudoję bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:
a. Pirkimo kvitą registracijos metu įkelkite adresu: www.hp.com/eu/3yearwarranty;
b. atsiųsti įsigijimo patvirtinimo dokumentus:
faksu +49 7031 7632 5111;
paštu –
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY

el. paštu: promotions@gps1.hp.com
2/4

Sąlygos
Jei įsigijimo patvirtinimą mums siunčiate faksu, paštu arba el. paštu, privalote (i) paminėti akcijos registracijos užklausos
nuorodos numerį ir (ii) padaryti tai per keturiolika (14) dienų nuo apsilankymo registracijos interneto svetainėje. Jei per šį
laikotarpį įsigijimo patvirtinimo nepateiksite, jūsų prašymas registruotis į akciją bus atšauktas.

5. Įsigijimo patvirtinimas
Įsigijimą patvirtinančiame dokumente (sąskaitoje faktūroje) turi būti tokia informacija:



pardavėjo pavadinimas ir adresas;
produkto pavadinimas arba įrenginio modelis.

6. Serijos numeris
Jei nepateikiate tinkamo serijos numerio, negalėsime jūsų standartinės HP 3 metų garantijos pakeisti į HP 3 metų
komercinę garantiją.

7. Galimybės derinti su kitomis „HP Care Pack“ paslaugomis nebuvimas
Jei jau įsigijote elektroninį HP priežiūros paketą ir jį užregistravote, šioje akcijoje dalyvauti negalite. Užsiregistravę
dalyvauti šioje akcijoje, nebegalėsite įsigyti HP priežiūros paketo paslaugų registruotam gaminiui. Dėl to
nesiregistruokite dalyvauti šioje akcijoje, jei norite pasinaudoti alternatyviomis HP priežiūros paketo paslaugomis.

8. Asmens duomenys
Bet koks asmens duomenų rinkimas ir naudojimas atliekamas tik pagal HP privatumo deklaraciją
http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html . Pateikdami savo asmens duomenis patvirtinate, jog sutinkate su HP
privatumo deklaracijos nuostatomis. Pateikę atitinkamą prašymą galite panaikinti anksčiau išreikštą sutikimą, paprašyti
kad jūsų asmens duomenys būtų pataisyti, jų naudojimas būtų apribotas, jie būtų paversti anoniminiais arba ištrinti. Tai
padaryti galite spustelėję šią nuorodą: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394. Tam tikrais atvejais
įvykdyti jūsų prašymą gali būti atsisakyta, jei tam yra teisėtas pagrindas, pavyzdžiui, jei atskleidžiant informaciją būtų
atskleisti ir kito asmens duomenys, arba kai atskleisti tam tikros informacijos mums neleidžia teisės aktai.

9. Bendrosios nuostatos
9.1. Jei šių sąlygų nesilaikytumėte, HP turi teisę įregistruotam produktui nesuteikti 2 papildomų HP komercinės
garantijos metų. Jei bet kuriuo metu šių sąlygų kaip nors nesilaikoma, pretenzija netenka galios, o sutartis anuliuojama.
9.2. Neužbaigtos registracijos į akciją bei registracijos, kuriose yra tikrovės neatitinkančių teiginių, neapdorojamos.
9.3. Šią akciją HP gali bet kada ir be jokio įspėjimo atšaukti ir (arba) pakeisti jos sąlygas.
9.4. Užsiregistravus HP komercinė garantija bus pratęsta iki 3 metų ir jai bus taikomos visos šios sąlygos.
3/4

Sąlygos
Lentelėje A:
Kodas

Apibūdinti HP Produktus

HP komercinė garantija

L2759A

HP ScanJet Pro 2000 S1 Sheet-feed

U1Q61E - 3 years Standard exchange

L2753A

HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed

U1Q61E - 3 years Standard exchange

L2755A

HP ScanJet Enterprise Flow5000 S4 Sheet-Feed

U1Q61E - 3 years Standard exchange

L2757A

HP ScanJet Enterprise Flow7000s3 Sheet-Feed

U1Q61E - 3 years Standard exchange

Sąlygos atnaujintos2019 m. Birželio mėn.
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