Sąlygos
3 metų HP komercinė garantija tam tikriems „HP LaserJet / Neverstop Laser“ spausdintuvams
DĖMESIO: PRIE
PRIEŠŠ REGISTRUODAMIESI Į HP 3 met
metųų KOMERCIN
KOMERCINĖĖS GARANTIJOS AKCIJ
AKCIJĄ
Ą ATID
ATIDŽŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS
SĄLYGAS (TOLIAU – „SĄLYGOS
LYGOS““). REGISTRUODAMIESI Į ŠŠIIĄ AKCIJ
AKCIJĄ
Ą PATVIRTINATE, KAD ŠIAS SSĄ
ĄLYGAS PERSKAIT
PERSKAITĖĖTE,
SUPRATOTE IR JURIDI
JURIDIŠŠKAI ĮSIPAREIGOJATE JJŲ
Ų LAIKYTIS. JEI SU ŠIOMIS SSĄ
ĄLYGOMIS NESUTINKATE, Į AKCIJ
AKCIJĄ
Ą
NESIREGISTRUOKITE.
Ši akcija prasideda 2015
2015--10
10--01 ir bus vykdoma tol, kol HP jjąą nutrauks. Ji galioja visose Europos, Vidurini
Viduriniųų Ryt
Rytųų ir Afrikos
valstyb
valstybėėse, kur HP arba HP įgalioti partneriai parduoda atitinkamus HP produktai, nurodytus toliau. Nepaisant to, kokios
nuostatos buvo taikomos anks
anksččiau surengtose pana
panaššiose akcijose, šios ssąąlygos laikomos vir
virššesn
esnėėmis u
užž bet kokias
sąlygas, skelbtas anks
anksččiau.
Bet kuri
kuriąą ššiių sąlyg
lygųų dal
dalįį galite bet kada per
peržžiūr ėti, iiššsisaugoti arba iiššspausdinti. Patariame iiššsispausdinti vis
visąą ššio
io
dokumento tekst
tekstąą ir, kai naudosit
naudositėės HP 3 met
metųų komercin
komercinėės garantijos akcijos privalumais, juo vadovautis.

1. Garantijos pagrindas
1.1. Į ššiią 3 met
metųų HP komercin
komercinėės garantijos akcij
akcijąą įįeina:
eina: HP standartin
standartinėė 1 met
metųų komercin
komercinėė garantija (taip pat vadinama „HP
ribot
ribotąąja garantija
garantija““) ir 2 papildomi HP komercin
komercinėės garantijos metai, su ssąąlyga, kad (a) per 60 dien
dienųų nuo atitinkamo HP
spausdintuvo (pagal šios ssąąvokos apibr
apibrėž
ėžim
imąą toliau pateiktame 2 straipsnyje) įsigijimo u
užžsiregistruojama svetain
svetainėėje
www.hp.com/eu/3yearwarranty ir patvirtinamas (b) sutikimas su šiomis ssąąlygomis.
1.2. Šį HP komercin
komercinėės garantijos prat
pratęęsim
simąą 2 papildomiems metams HP si
siūūlo nemokamai (tik jei laikomasi HP ribotosios
garantijos deklaracijos ssąąlyg
lygųų) ir papildomai prie HP standartin
standartinėės 1 met
metųų met
metųų trukm
trukmėės komercin
komercinėės garantijos bei bet
kokios kitos sutartimi, teis
teisėės aktais arba sveika nuovoka pagr
pagrįįstos garantijos, kuri
kuriąą pagal taikomus vietos teis
teisėės produkto
pardav
pardavėėjas prival
privalėėt ų suteikti galutiniam naudotojui. Bet kokia sutartimi arba teis
teisėės aktais apibr
apibrėž
ėžta
ta garantija, kuri
kuriąą
pardav
pardavėėjas prival
privalėėt ų suteikti galutiniam naudotojui, iiššlieka nepakitusi.
1.3. Pavyzd
Pavyzdžžiui, jei esate vartotojas, pagal šį komercin
komercinėės garantijos prat
pratęęsim
simąą suteikiama nauda papildo bet kokias kitas
teises, kurias privaloma suteikti pagal vartotoj
vartotojųų apsaugos teis
teisėės aktus, taikomus prek
prekėėms, neatitinkan
neatitinkanččioms pardavimo
sutarties. Vartotoj
Vartotojųų teisi
teisiųų, kurias apibr
apibrėž
ėžia
ia teis
teisėės aktai, ši komercin
komercinėės garantijos prat
pratęęsimo akcija niekaip neapriboja ir
nepaveikia. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. apie teis
teisėės aktais apibr
apibrėž
ėžtt ą vartotoj
vartotojųų garantij
garantijąą.
1.4. HP 3 met
metųų trukm
trukmėės komercinei garantijai bus taikomas HP ribotosios garantijos parei
pareišškimas, pateikiamas su akcijoje
dalyvaujan
dalyvaujanččiu HP spausdintuvu (pagal toliau pateikt
pateiktąą ššios
ios ssąąvokos apibr
apibrėž
ėžim
imąą). Taip pat galite per
peržžiūr ėti HP ribotosios
garantijos parei
pareišškim
kimąą čia
ia.. Tais atvejais, kai HP ribotosios garantijos parei
pareišškimas, pateikiamas su akcijoje dalyvaujan
dalyvaujanččiu HP
spausdintuvu, nesutampa su internete esan
esanččiu parei
pareišškimu, kurio nuoroda pateikta pirmiau, pirmenyb
pirmenybėė teikiama
parei
pareišškimui, teikiamam su akcijoje dalyvaujan
dalyvaujanččiu HP spausdintuvu.

2. Produktai, kuriems tai galioja
2.1. Tam, kad gal
galėėtum
tumėėte pasinaudoti šia akcija, jos laikotarpiu turite įsigyti spausdintuv
spausdintuvąą, kuriam taikomos šios
nuostatos (toliau – „atitinkam
atitinkamąą HP spausdintuv
spausdintuvąą“). produktai, kuriems taikomos šios nuostatos, sura
suraššyti lentel
lentelėėje A.
2.2. Be to, atitinkamas HP produktas turi b
būūti palaikomas HP klient
klientųų aptarnavimo tarnybos (paprastai atitinkami HP
produktai palaikomi 5 metus nuo jjųų gamybos u
užžbaigimo datos; apie šio palaikymo laikotarpio pabaig
pabaigąą atskirai
neprane
nepraneššama).
2.3. Atminkite: be naudotojo sutikimo HP joki
jokiųų duomen
duomenųų nestebi. Jokios įrenginio steb
stebėėjimo arba ry
ryššio priemon
priemonėės šiai
akcijai nereikalingos. Tam, kad b
būūt ų gautas HP indekso kodas, ry
ryššys tarp HP ir atitinkamo įrenginio nereikalingas.
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3. Paraiška dėl HP 3 metų komercinės garantijos
3.1. Parai
Paraišškos ddėėl šios HP 3 met
metųų komercin
komercinėės garantijos akcijos turi b
būūti pateiktos pra
praėėjus ne daugiau kaip 60 dien
dienųų nuo
atitinkamo HP spausdintuvo pirkimo datos.
3.2. Parai
Paraišškas gali pateikti tik galutiniai naudotojai (t. y. naudotojai, įsigyjantys produktus savo pa
paččių reikm
reikmėėms).
3.3. Vieno galutinio naudotojo parai
paraišškose gali bbūūti ne daugiau kaip 50 atitinkam
atitinkamųų HP spausdintuv
spausdintuvųų.

4. Užsiregistruokite ir pasinaudokite HP 3 metų trukmės komercinės garantijos akcija
4.1. Registruotis į ššiią akcij
akcijąą galite tinklalapyje www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty.. Registracijos svetain
svetainėėje bendrovei HP
turite pateikti vis
visąą ten reikalaujam
reikalaujamąą informacij
informacijąą.
4.2. JJūūsų taip pat bus papra
papraššyta bendrovei HP pateikti įsigyto naujo atitinkamo HP spausdintuvo serijos numer
numerįį bei
produkto kod
kodąą, taip pat – tam tikros asmenin
asmeninėės informacijos, tokios kaip vardas ir pavard
pavardėė, adresas, pa
paššto kodas bei el.
pa
paššto adresas. Be to, bendrovei HP reikia pateikti arba nusi
nusiųųsti naujo atitinkamo HP spausdintuvo pirkimo kvit
kvitąą, kuriame
būt ų nurodyta pirkimo data, įgalioto HP prekybos atstovo arba ma
mažžmenininko pavadinimas ir produkto apra
apraššymas
(toliau – „į„įsigijimo
sigijimo patvirtinimas
patvirtinimas““).
4.3. Pateikti įsigijimo patvirtinim
patvirtinimąą galite pasinaudoj
pasinaudojęę bet kuriuo iišš toliau nurodyt
nurodytųų būdų:
a. Pirkimo kvit
kvitąą registracijos metu įkelkite adresu: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty;;
b. atsi
atsiųųsti įsigijimo patvirtinimo dokumentus:
faksu +49 7031 7632 5111;
pa
pašštu –
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY

el. pa
pašštu: promotions@gps1.hp.com
Jei įsigijimo patvirtinim
patvirtinimąą mums siun
siunččiate faksu, pa
pašštu arba el. pa
pašštu, privalote (i) pamin
paminėėti akcijos registracijos u
užžklausos
nuorodos numer
numerįį ir (ii) padaryti tai per keturiolika (14) dien
dienųų nuo apsilankymo registracijos interneto svetain
svetainėėje. Jei per šį
laikotarp
laikotarpįį įįsigijimo
sigijimo patvirtinimo nepateiksite, jjūūsų pra
praššymas registruotis į akcij
akcijąą bus at
atššauktas.

5. Įsigijimo patvirtinimas
Įsigijim
sigijimąą patvirtinan
patvirtinanččiame dokumente (s
(sąąskaitoje fakt
faktūūroje) turi b
būūti tokia informacija:


pardav
pardavėėjo pavadinimas ir adresas;
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produkto pavadinimas arba įrenginio modelis.

6. Serijos numeris
Jei nepateikiate tinkamo serijos numerio, negal
negalėėsime jjūūsų standartin
standartinėės HP 3 met
metųų garantijos pakeisti į HP 3 met
metųų
komercin
komercinęę garantij
garantijąą.

7. Galimybės derinti su kitomis „HP Care Pack“ paslaugomis nebuvimas
Jei jau įsigijote elektronin
elektroninįį HP prie
priežžiūros paket
paketąą ir jjįį užregistravote, šioje akcijoje dalyvauti negalite. U
Užžsiregistrav
siregistravęę
dalyvauti šioje akcijoje, nebegal
nebegalėėsite įsigyti HP prie
priežžiūros paketo paslaug
paslaugųų registruotam gaminiui. D
Dėėl to nesiregistruokite
dalyvauti šioje akcijoje, jei norite pasinaudoti alternatyviomis HP prie
priežžiūros paketo paslaugomis.

8. Asmens duomenys
Bet koks asmens duomen
duomenųų rinkimas ir naudojimas atliekamas tik pagal HP privatumo deklaracij
deklaracijąą
http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html . Pateikdami savo asmens duomenis patvirtinate, jog sutinkate su HP
privatumo deklaracijos nuostatomis. Pateik
Pateikęę atitinkam
atitinkamąą pra
praššy m
mąą galite panaikinti anks
anksččiau iiššreik
reikššt ą sutikim
sutikimąą, papra
papraššyti
kad jjūūsų asmens duomenys b
būūt ų pataisyti, jjųų naudojimas b
būūt ų apribotas, jie b
būūt ų paversti anoniminiais arba iišštrinti. Tai
padaryti galite spustel
spustelėėję ššiią nuorod
nuorodąą: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394.. Tam tikrais atvejais
įvykdyti jjūūsų pra
praššy m
mąą gali bbūūti atsisakyta, jei tam yra teis
teisėėtas pagrindas, pavyzd
pavyzdžžiui, jei atskleid
atskleidžžiant informacij
informacijąą būt ų
atskleisti ir kito asmens duomenys, arba kai atskleisti tam tikros informacijos mums neleid
neleidžžia teis
teisėės aktai.

9. Bendrosios nuostatos
9.1. Jei šių sąlyg
lygųų nesilaikytum
nesilaikytumėėte, HP turi teis
teisęę įįregistruotam
registruotam produktui nesuteikti 2 papildom
papildomųų HP komercin
komercinėės
garantijos met
metųų. Jei bet kuriuo metu šių sąlyg
lygųų kaip nors nesilaikoma, pretenzija netenka galios, o sutartis anuliuojama.
9.2. Neu
Neužžbaigtos registracijos į akcij
akcijąą bei registracijos, kuriose yra tikrov
tikrovėės neatitinkan
neatitinkanččių teigini
teiginiųų, neapdorojamos.
9.3. Šią akcij
akcijąą HP gali bet kada ir be jokio įsp
spėėjimo at
atššaukti ir (arba) pakeisti jos ssąąlygas.
9.4. U
Užžsiregistravus HP komercin
komercinėė garantija bus prat
pratęęsta iki 3 met
metųų ir jai bus taikomos visos šios ssąąlygos.
Lentelėje A:
Kodas

Apibūdinti HP Produktus

HP komercinė garantija

Produktas
galimas iki

T6B70A

HP Color LaserJet Pro MFP
M180n

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

T6B71A

HP Color LaserJet Pro MFP
M181fw

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

T6B59A

HP Color LaserJet Pro
M254nw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

2023
2023--07
07--31

T6B60A

HP Color LaserJet Pro
M254dw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

2023
2023--07
07--31
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7KW56A

HP Color LaserJet Pro MFP
M183fw

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

7KW54A

HP Color LaserJet Pro MFP
M182n

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

7KW64A

HP Color LaserJet Pro
M255dw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

2023
2023--07
07--31

7KW63A

HP Color LaserJet Pro
M255nw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

2023
2023--07
07--31

T6B80A

HP Color LaserJet Pro MFP
M280nw

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

7KW72A

HP Color LaserJet Pro MFP
M282nw

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

T6B81A

HP Color LaserJet Pro MFP
M281fdn

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

7KW74A

HP Color LaserJet Pro MFP
M283fdn

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

T6B82A

HP Color LaserJet Pro MFP
M281fdw

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

7KW75A

HP Color LaserJet Pro MFP
M283fdw

UH761E - HP 3y Standard Exchange Consumer
LaserJet MFP - E SVC

2023
2023--07
07--31

4RY22A HP Neverstop 1000a

UB4Z7E - HP 3y Std Exchange

2023
2023--07
07--31

5HG74A HP Neverstop 1000n

UB4Z7E - HP 3y Std Exchange

2023
2023--07
07--31

4RY23A HP Neverstop 1000w

UB4Z7E - HP 3y Std Exchange

2023
2023--07
07--31

4QD21A HP Neverstop 1200a

UB4Y8E - Return to Depot, HW Support, 3 year

2023
2023--07
07--31

5HG87A HP Neverstop 1200n

UB4Y8E - Return to Depot, HW Support, 3 year

2023
2023--07
07--31

4RY26A HP Neverstop 1200w

UB4Y8E - Return to Depot, HW Support, 3 year

2023
2023--07
07--31

Sąlygos atnaujintos2019 m. Birželio mėn.
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