Noteikumi
1. HP Produktu apmaiņas un ietaupījumu programmas struktūra
Produktu apmai
apmaiņņas un ietaup
ietaupīījumu programmas ietvaros uz
uzņē
ņēmums
mums HP International Sarl (HP) maks
maksāā atbilsto
atbilstoššu naudas
summu par lietota produkta nodo
nodoššanu uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP, ja tiek ieg
iegāādāts jauns HP produkts, kas ir iek
iekļļauts šaj
ajāā
programm
programmāā (skat
skatīīt ttīīmek
mekļļa vietni). Apmain
Apmaināāmās preces vvēērt
rtīība var tikt apr
aprēķ
ēķin
ināāta tikai gad
gadīījumos, kad dal
dalīībnieks vvēēlas
nodot preci, kas tie
tiešši un ppāārbaud
rbaudāāmi ir saist
saistīīta ar jauna, šaj
ajāā t īmek
mekļļa vietn
vietnēē nor
norāādīta HP produkta ieg
iegāādi.
Produktu apmai
apmaiņņas un ietaup
ietaupīījumu programma tiek saukta par ""programma".
".

Akciju vai īpašo piedāvāju apvienošana
Šo pied
piedāāv ājumu NEDR
NEDRĪĪKST apvienot (vai “grup
grupēēt ”) ar cit
citāām HP akciju pied
piedāāv ājumiem, kas tiek pied
piedāāv āti šī pa
pašša perioda
ietvaros.

Dalībnieki
Programm
Programmāā dr
drīīkst piedal
piedalīīties tikai galalietot
galalietotāāji. Tas noz
nozīīmē, ka galalietot
galalietotāāji var piepras
pieprasīīt un sa
saņņemt apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību.
Fiziska persona vai juridiska persona, kas pieprasa un ir pilnvarots sa
saņņemt apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību, turpm
turpmāāk tekst
tekstāā tiek saukts
“dalībnieks””.
Produkti
Programm
Programmāā ietilpsto
ietilpstoššo printeru un skeneru saraksts ir pieejams programmas ttīīmek
mekļļa vietn
vietnēē: www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
Programm
Programmāā ietilpsto
ietilpstoššie un ieg
iegāādātie printeri un skeneri tiek saukti par ""produkti".
".
Lietotie, atpaka
atpakaļļ atdotie produkti tiek saukti par ""apmaināmie produkti".
".
Piedāvājuma laiki
Pied
Piedāāv ājuma norises laiks, pieteikumu ies
iesūūt īš
īšanas
anas laiks, jaunie HP produkti, kas ir iek
iekļļauti programm
programmāā, kā ar
arīī apmain
apmaināāmo
produktu prec
precīīzas vvēērt
rtīības ir nor
norāādītas ttīīmek
mekļļa vietn
vietnēē.
HP patur ties
tiesīības jebkur
jebkurāā br
brīīdī main
mainīīt programmas noteikumus vai p
pāārtraukt to bez iepriek
iepriekšē
šēja
ja br
brīīdin
dināājuma.

Loģistika
Transport
Transportēš
ēšanas
anas izmaksas un visas citas saist
saistīīt ās izmaksas, piem
piemēēram, nodok
nodokļļus, muitas nodevas un citas maksas, sedz
HP.

Piedāvājuma pieprasījumi
Ieg
Iegūūt inform
informāāciju par programmu un sa
saņņemt apmain
apmaināāmo pre
prečču pied
piedāāv ājumu dal
dalīībnieks var ttīīmek
mekļļa vietn
vietnēē
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www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..

2. Programmas noteikumi un prasības
HP produkti, kas ieg
iegāādāti ārpus ES, nav sankcion
sankcionēēti dal
dalīībai programm
programmāā.
Dal
Dalīībnieks var piepras
pieprasīīt apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību tikai vienu reizi katram jaunajam ieg
iegāādātajam atbilsto
atbilstoššajam HP produktam.
Dal
Dalīībnieks, kas apstiprina šī
šīss programmas noteikumus un nosac
nosacīījumus, jjāābūt dal
dalīībniekam, kur
kuršš iesniedz apmai
apmaiņņas
piepras
pieprasīījumu. Apmai
Apmaiņņas vvēērt
rtīība tiek p
pāārskait
rskaitīīta dal
dalīībnieks, kkāā t īmekl
meklīī nor
norāādījis dal
dalīībnieks.
Re
Reģģistr
istrāācijas laik
laikāā nor
norāādītajai inform
informāācijai par bankas kontu un bankas konta tur
turēēt āja adresei jjāāatbilst adresei, kas
nor
norāādīta re
reģģistr
istrāācijas laik
laikāā izsniegtaj
izsniegtajāā r ēķ
ēķin
ināā.
Programm
Programmāā dr
drīīkst iesaist
iesaistīīt tikai jaunus HP produktus. Programm
Programmāā nav iek
iekļļauti demonstr
demonstrāācijas produkti, kkāā ar
arīī veicino
veicinošā
šāss
tirgved
tirgvedīības vai lietoti produkti.
Šī ir tikai viens
viens--pret
pret--vienu un llīīdz
dzīīgs
gs--pret
pret--līdz
dzīīgu veida produktu apmai
apmaiņņa. Lai kvalific
kvalificēētos, atmaksas pretendents
jāieg
iegāādājas viens atbilsto
atbilstoššs HP produkts un jjāāapmaina viens HP vai cita ra
ražžot
otāāja produkts. Apmai
Apmaiņņas produktam jjāābūt
t ādas pa
paššas kategorijas veida produktam kkāā ieg
iegāādātais produkts.

3. Programmas darbību un laika plānošana
Ieg
Iegāādājieties atbilsto
atbilstoššu HP produktu llīīdz 31.01.2022 Un apmainiet to pret atbilsto
atbilstoššu jebk
jebkāāda ra
ražžot
otāāja darba kkāārt
rtīībā
eso
esoššu apmai
apmaiņņas produktu.
Lai sa
saņņemtu apmai
apmaiņņas produkta apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību, pieteikumi jjāānos
nosūūta ne vvēēlāk kkāā 30 dienas laik
laikāā pēc jaun
jaunāā produkta
ieg
iegāādes datuma.
Visi nepiln
nepilnīīgi aizpild
aizpildīītie piepras
pieprasīījumi tiks autom
automāātiski noraid
noraidīīti. Nepiln
Nepilnīīgi aizpild
aizpildīīti piepras
pieprasīījumi jjāāaizpilda un jjāāiesniedz
atk
atkāārtoti, lai tos apstr
apstrāādāti. Piepras
Pieprasīījums tiek uzskat
uzskatīīts par nepiln
nepilnīīgu, ja:




Veidlap
Veidlapāā tr
trūūkst nepiecie
nepiecieššam
amāā inform
informāācija, piem
piemēēram: jaun
jaunāā, ieg
iegāādāt ā produktu ssēērijas numurs,
pirkuma dokumentu apliecin
apliecināājums ar der
derīīgu pirkuma datumu un produkta inform
informāāciju.
Der
Derīīgi apmai
apmaiņņas produkti nav pieg
piegāādāti 30 dienu laik
laikāā.

4. Apmaiņas līgums
Dal
Dalīībnieks var piepras
pieprasīīt apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību ar programmas ttīīmek
mekļļa starpniec
starpniecīību atmaksas pretendents vvāārd
rdāā. Apstiprinot
apmai
apmaiņņas llīīgumu, dal
dalīībnieks apliecina, ka visi apmai
apmaiņņas produkti ir biju
bijušši atmaksas pretendents īpa
paššum
umāā vismaz 6
mēne
neššus un ir izmantoti atmaksas pretendents
pretendents’’s profesion
profesionāālaj
lajāā darb
darbīībā.
atmaksas pretendents jjāāapliecina, ka apmai
apmaiņņas produkti likum
likumīīgi atrodas vi
viņņa īpa
paššum
umāā, tie nav ie
ieķī
ķīllāti vai apgr
apgrūūtin
tināāti, ka
vi
viņņa īpa
paššumties
umtiesīības neapstr
neapstrīīd tre
trešā
šā puse un ka vi
viņņam ir likum
likumīīgas ties
tiesīības nodot apmai
apmaiņņas produktus uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP.
atmaksas pretendents apliecina, ka uz apmai
apmaiņņas produktu neattiecas nek
nekāādi ierobe
ierobežžojumi vai apgr
apgrūūtin
tināājumi, ieskaitot
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tre
trešā
šāss puses programmat
programmatūūru, ko nedr
nedrīīkst nodot vai par kuru jjāāmaks
maksāā autoratl
autoratlīīdz
dzīība.
Apmai
Apmaiņņas llīīgums starp uz
uzņē
ņēmumu
mumu HP un dal
dalīībnieks tiek nosl
noslēēgts, re
reģģistr
istrēējoties ttīīmekl
meklīī un apstiprinot noteikumus un
nosac
nosacīījumus.
Apmai
Apmaiņņas llīīgumus, kuros ietverti mald
maldīīgi apgalvojumi, nevar apstr
apstrāādāt. Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP patur ties
tiesīības aizdom
aizdomīīgu darb
darbīību
gad
gadīījum
jumāā atlikt maks
maksāājumu un/vai p
pāārskat
rskatīīt visus piepras
pieprasīījumus, kuriem nepiecie
nepiecieššama rrūūpīga p
pāārbaude.

5. Jaunā HP produkta pirkuma apliecinājums
Ja pirkuma apliecin
apliecināājums netiek sa
saņņemts, pas
pasūūt ījums tiek atcelts. Pirkuma apliecin
apliecināājums ir jjāāatjaunina, re
reģģistr
istrēējoties
t īmekl
meklīī.
Jaun
Jaunāā HP produkta pirkuma apliecin
apliecināājum
jumāā jābūt ietvertai šā
šādai
dai inform
informāācijai.




Galalietot
Galalietotāāja vvāārds un adrese
HP ttāālākp
kpāārdev
rdevēēja nosaukums un adrese, pavadz
pavadzīīme
Jaun
Jaunāā HP produkta modelis un ssēērijas numurs

Pēc piepras
pieprasīījuma iesnieg
iesniegššanas tiks nos
nosūūt īts apstiprin
apstiprināājuma e - pasta zi
ziņņojums ar piepras
pieprasīījuma numuru un nor
norāādījumiem
par turpm
turpmāākaj
kajāām darb
darbīībām šaj
ajāā proces
procesāā. Šis e pasta zi
ziņņojums ir jjāāizdruk
izdrukāā un jjāāsaglab
saglabāā. Visos jaut
jautāājumos saist
saistīībā ar šo
programmu, jjāānor
norāāda piepras
pieprasīījuma numurs.
HP patur ties
tiesīības piepras
pieprasīīt klientam papildus pirkuma dokumentu par ieg
iegāādāto izstr
izstrāādājumu vai uzr
uzrāādīt vvēēl ar
arīī citus
īpa
paššuma pier
pierāādījumus (piem., ssēērijas numura uzl
uzlīīmes, sv
svīītrkoda,... att
attēēlu).
6. Noteikumi un prasības attiecībā uz apmaiņas produktiem
HP nor
norāādīt ās apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīības attiecas tikai uz darba kkāārt
rtīībā eso
esoššiem apmai
apmaiņņas produktiem. Apmai
Apmaiņņas produkti ir
jāatdod atpaka
atpakaļļ piln
pilnāā komplekt
komplektāācij
cijāā, lab
labāā darba kkāārt
rtīībā un ar visiem komplekt
komplektāā iek
iekļļautajiem piederumiem.
Pirms produkta atpaka
atpakaļļ atdo
atdoššanas uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP, visi taj
tajāā glab
glabāātie dati ir jjāāizdz
izdzēš
ēš.. Pēc produktu atpaka
atpakaļļ atdo
atdoššanas
uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP, vairs nav iesp
iespēējama datu atg
atgūš
ūšana.
ana. Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP neuz
neuzņņemas atbild
atbildīību par produkt
produktāā saglab
saglabāāto datu
zaud
zaudēējumu. Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP neuz
neuzņņemas atbild
atbildīību par risku, ja jebk
jebkāādi neizdz
neizdzēēsti dati nok
nokļū
ļūst
st tre
trešā
šāss puses rrīīcībā.
Uz
Uzņē
ņēmumam
mumam HP atpaka
atpakaļļ atdotie apmai
apmaiņņas produkti nedr
nedrīīkst b
būūt pies
piesāār ņoti ar biolo
bioloģģiskiem, ķī
ķīmiskiem
miskiem vai radioakt
radioaktīīviem
materi
materiāāliem.
Apmain
Apmaināāmajam printeriem ir jjāābūt sp
spēējīgiem izdruk
izdrukāāt p
pāārbaudes lapu. Kop
Kopāā ar printeri ir jjāānodod ar
arīī viss apr
aprīīkojums,
piem
piemēēram, tintes un tonera kasetnes.

7. Apmaiņas vērtības noteikumi
HP izmaks
izmaksāā apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību atmaksas pretendents
pretendents.. Maks
Maksāājums tiks veikts ar bankas p
pāārskait
rskaitīījumu 45 dienu laik
laikāā pēc
apmai
apmaiņņas produkta sa
saņņem
emššanas m
mūūsu testa centr
centrāā.
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Maks
Maksāājumus var veikt tikai der
derīīgā bankas kont
kontāā Eiropas Ekonomikas zon
zonāā vai Šveic
veicēē.
Gad
Gadīījum
jumāā, ja uz
uzņē
ņēmums
mums HP veicis kkļū
ļūdainus
dainus maks
maksāājumus (piem
(piemēēram, pamatojoties uz dal
dalīībnieks iesniegtu mald
maldīīgu vai
kļū
ļūdainu
dainu piepras
pieprasīījumu), tad ne maz
mazāāk kkāā pēc 28 dien
dienāām p
pēēc HP rakstiska pazi
paziņņojuma sa
saņņem
emššanas, atmaksas pretendents
jāatmaks
atmaksāā vai jjāāatl
atlīīdzina šā
šādi
di kkļū
ļūdaini
daini maks
maksāājumi. Klients ap
apņņemas nepras
neprasīīt no uz
uzņē
ņēmuma
muma HP nek
nekāādu atbild
atbildīību par
saist
saistīībām, pras
prasīībām, zaud
zaudēējumiem un nodok
nodokļļu par
parāādiem, kas var
varēētu rasties šā
šād
dās situ
situāācij
cijāās.
8. Loģistika
Apmai
Apmaiņņas produktiem jjāāatrodas valst
valstīī, no kuras dal
dalīībnieks pieprasa apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību.
Dal
Dalīībnieks ir atbild
atbildīīgs par apmai
apmaiņņas produktu atinstal
atinstalēš
ēšanu/no
anu/noņņem
emššanu, un tie ir atbilsto
atbilstošši jjāāsagatavo ssūūt īš
īšanai.
anai. HP segs
atbilsto
atbilstoššo apmai
apmaiņņas produktu pieg
piegāādes (j(jāāizmanto nodro
nodroššin
ināāt ā HP transport
transportēš
ēšanas
anas uzl
uzlīīme) un otrreiz
otrreizēējās p
pāārstr
rstrāādes
izdevumus.
Lai nodro
nodroššin
ināātu iepriek
iepriekšš min
minēēto apmai
apmaiņņas produktu sa
saņņem
emššanu, ir ļoti svar
svarīīgi pareizi iesai
iesaiņņot apmai
apmaiņņas produktus
atbilsto
atbilstošši šī
šīm
m iesai
iesaiņņošanas instrukcij
instrukcijāām:



apmai
apmaiņņas produkti jjāāievieto iztur
izturīīgā kartona kast
kastēē, kas piem
piemēērota transport
transportēš
ēšanai.
anai.
HP transport
transportēš
ēšanas
anas uzl
uzlīīmei, kas sa
saņņemta, re
reģģistr
istrēējoties ttīīmekl
meklīī, jābūt piel
pielīīmētai iepakojuma ārpus
rpusēē. Lai
piestiprin
piestiprināātu uzl
uzlīīmi, jjāāizmanto caursp
caurspīīdīga transport
transportēš
ēšanas
anas llīīmlente. Ļoti svar
svarīīgi piestiprin
piestiprināāt HP transport
transportēš
ēšanas
anas
uzl
uzlīīmi, jo ttāā tiks izmantota pieteikuma un apmai
apmaiņņas produktu apstr
apstrāādē.

HP neuz
neuzņņemas atbild
atbildīību par pareizas iesai
iesaiņņošanas izmaks
izmaksāām, lai nos
nosūūt ītu apmai
apmaiņņas produktus.
Sa
Saņņem
emššanai paredz
paredzēētajiem apmai
apmaiņņas produktiem jjāābūt iesai
iesaiņņotiem atbilsto
atbilstošši nos
nosūūt īš
īšanai,
anai, un, ja to svars p
pāārsniedz 30 kg,
tie jjāānovieto uz paletes. Apmai
Apmaiņņas atsauces numuram jjāābūt skaidri redzamam iesai
iesaiņņojuma ārpus
rpusēē. Transport
Transportēš
ēšanas
anas
uzl
uzlīīmei jjāābūt piestiprin
piestiprināātai ttāā, lai to var
varēētu viegli nolas
nolasīīt un lai ttāā nepazustu. Pre
Prečču pa
paņņem
emššanu veiks pie ieejas durv
durvīīm
pirmaj
pirmajāā st
stāāv ā.
Norun
Norunāātaj
tajāā datum
datumāā uz
uzņē
ņēmums
mums HP nos
nosūūt īs kurjeru uz re
reģģistr
istrāācij
cijāā t īmekl
meklīī dal
dalīībnieka nor
norāādīto adresi. Ja HP kurjers nevar
nevarēēs
ierasties norun
norunāātaj
tajāā datum
datumāā, kurjers sazin
sazināāsies ar dal
dalīībnieku, lai vienotos par citu datumu. Ja apmai
apmaiņņas produkti nav
sagatavoti sav
savāākšanai norun
norunāātaj
tajāā datum
datumāā un HP kurjeram ir jjāāierodas cit
citāā dien
dienāā, dal
dalīībniekam jjāāsedz radu
radušā
šāss papildu
izmaksas.
Laika periods starp pied
piedāāv ājuma apstiprin
apstiprināš
āšanu
anu un faktisko apmai
apmaiņņas produkta sa
saņņem
emššanu nedr
nedrīīkst p
pāārsniegt 30 darba
dienas.
HP sav
savāāks apmai
apmaiņņas produktus tikai attiec
attiecīīgās valsts robe
robežā
žās.
s.
Pirms nos
nosūūt īš
īšanas
anas no printera ir jjāāiz
izņņem visas tintes un tonera kasetnes. TTāās var nos
nosūūt īt vien
vienāā sūt ījum
jumāā kop
kopāā ar
apmain
apmaināāmajiem produktiem, bet ttāām ir jjāābūt apt
aptīīt ām un iepakot
iepakotāām atsevi
atsevišķ
šķi.i.

9. Īpašumtiesību un riska nodošana
Apmai
Apmaiņņas produkta īpa
paššumties
umtiesīības tiks nodotas uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP produktu pa
paņņem
emššanas br
brīīdī.
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Apmai
Apmaiņņas produkta nodo
nodoššana uz
uzņē
ņēmuma
muma HP nor
norīīkotajam kurjeram ir gal
galīīgā un sp
spēēkā eso
esošā
šā darb
darbīība, lai bez maksas un
jebk
jebkāādām ķī
ķīlu
lu ties
tiesīībām un apgr
apgrūūtin
tināājumiem nodotu šā
šādu
du produktu HP apstr
apstrāādes noda
nodaļļai.
10. Apmaiņas produktu neatdošana atpakaļ
Lai kvalific
kvalificēētos programmai, re
reģģistr
istrēējoties ttīīmekl
meklīī, programmas ietvaros nor
norāādītie apmai
apmaiņņas produkti ir jjāānodod
uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP. P
Pēēc produktu pa
paņņem
emššanas, nevienu apmai
apmaiņņas produktu (taj
(tajāā skait
skaitāā piederumi) nevar vvēēlreiz atdot
atpaka
atpakaļļ atmaksas pretendents
pretendents.. Šī
Šīss preces paliek uz
uzņē
ņēmuma
muma HP īpa
paššum
umāā.
11. Nepareiza apmaiņas produkta atpakaļ atdošana
Ja sav
savāākšanai iesniegts un/vai testa centr
centrāā nog
nogāādāts apmai
apmaiņņas produkts, kas nav re
reģģistr
istrāācij
cijāā t īmekl
meklīī nor
norāādītais produkts,
uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP ir ties
tiesīības iekas
iekasēēt no dal
dalīībnieka radu
radušā
šāss atpaka
atpakaļļ atdo
atdoššanas izmaksas, ja vien kkļū
ļūda
da nep
nepāārprotami nav
radusies uz
uzņē
ņēmuma
muma HP darb
darbīības rezult
rezultāāt ā.
12. Programmas noteikumu neievērošana
Apmai
Apmaiņņas produktiem jjāāatbilst re
reģģistr
istrāācijas procesa laik
laikāā nor
norāādītajai inform
informāācijai. Ja tie neatbilst šai inform
informāācijai,
uz
uzņē
ņēmums
mums HP patur ties
tiesīības nemaks
nemaksāāt apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību vai neizmaks
neizmaksāāt nor
norāādīt ā un faktisk
faktiskāā apmai
apmaiņņas produkta
apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīības starp
starpīību.
13. Atbrīvošanās
HP garant
garantēē ekolo
ekoloģģiski nekait
nekaitīīgu apmai
apmaiņņas produktu utiliz
utilizāāciju. Apmai
Apmaiņņas produkts tiek utiliz
utilizēēts ES robe
robežā
žās,
s, un tas var tikt
izvests ārpus ttāās valsts robe
robežā
žām,
m, kur
kurāā dal
dalīībnieks bija programmas dal
dalīībnieks
bnieks..
14. Rēķinu izrakstīšana
Šaj
ajāā programm
programmāā nepiecie
nepiecieššams, lai dal
dalīībnieks apstiprina izrakst
izrakstīīto rrēķ
ēķinu.
inu. Lai nodro
nodroššin
ināātu korektu un der
derīīgu rrēķ
ēķinu
inu
izrakst
izrakstīš
īšanu,
anu, uz
uzņē
ņēmums
mums HP dal
dalīībnieka vvāārd
rdāā izveido priek
priekššr ēķ
ēķinu
inu un nos
nosūūta to atmaksas pretendents apstiprin
apstiprināš
āšanai.
anai.
Tikl
Tiklīīdz dal
dalīībnieks ir apstiprin
apstiprināājis priek
priekššr ēķ
ēķinu,
inu, uz
uzņē
ņēmums
mums HP veic attiec
attiecīīgu maks
maksāājumu un izsniegs gal
galīīgo rrēķ
ēķinu.
inu.
Ja netiks nos
nosūūt īts der
derīīgs rrēķ
ēķina
ina apstiprin
apstiprināājums, dal
dalīībnieka piepras
pieprasīījums tiks noraid
noraidīīts, un dal
dalīībnieka dal
dalīība programm
programmāā
vairs neb
nebūūs sp
spēēkā.
Ja atmaksas pretendents nepiecie
nepiecieššams papildu rrēķ
ēķins
ins nodok
nodokļļu apmaksai vai citai uzskaitei, dal
dalīībnieks jjāņ
āņem
em vvēēr ā šā
šādas
das
pras
prasīības:




r ēķ
ēķinu
inu nodok
nodokļļu apmaksai vai citai uzskaitei var izrakst
izrakstīīt tikai tad, ja rrēķ
ēķin
ināā ir nor
norāādīts
pas
pasūūt ījuma numurs. Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP nevar pie
piešķ
šķirt
irt vai apstr
apstrāādāt rrēķ
ēķinu
inu bez pas
pasūūt ījuma numura. R
Rēķ
ēķins
ins tiks
sal
salīīdzin
dzināāts HP autom
automāātiskaj
tiskajāā maks
maksāājumu sist
sistēēmā. Starp HP pas
pasūūt ījuma numuru un dal
dalīībnieka rrēķ
ēķina
ina numuru nav
nek
nekāādas saist
saistīības.
Rēķ
ēķin
ināā jānor
norāāda seko
sekošša HP adrese:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
CH
CH--1217 Meyrin 2
Geneva
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Noteikumi
Switzerland
PVN re
reģģ. Nr. FI26866099
Rēķ
ēķins
ins jjāānos
nosūūta uz sekojo
sekojoššu HP adresi:
HP International Sarl
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
VĀCIJA

15. Viltus pieprasījumi
Dal
Dalīībnieks / Atmaksas Pretendents
Pretendents,, kur
kuršš pārk
rkāāpis programmas nosac
nosacīījumus, tiks izsl
izslēēgts. HP patur ties
tiesīības ierosin
ierosināāt
tiesas procesu.
16. Tālākpārdevējs, kas iesniedz pieprasījumu galalietotāja vārdā
Pilnvaroti HP ttāālākp
kpāārdev
rdevēēji var iesniegt piepras
pieprasīījumus savu klientu (galalietot
(galalietotāāju) vvāārd
rdāā. T ālākp
kpāārdev
rdevēēji nevar iesniegt
piepras
pieprasīījumus sav
savāā v ārd
rdāā.
Piepras
Pieprasīījuma process ir izkl
izklāāst
stīīts turpin
turpināājum
jumāā.
T ālākp
kpāārdev
rdevēējam ir vai nu (a) jjāānodod pilna apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīība klientam jaun
jaunāā atbilsto
atbilstošā
šā produkta ieg
iegāādes br
brīīdī, vai ar
arīī (b)
re
reģģistr
istrāācijas procesa laik
laikāā jānodro
nodroššina klientam kontaktinform
kontaktinformāācija un bankas inform
informāācija, lai apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību var
varēētu
pārskait
rskaitīīt tie
tiešši uz galalietot
galalietotāāja bankas kontu.
a. Tam jjāābūt skaidri nor
norāādītam rrēķ
ēķin
ināā, ka klientam jaun
jaunāā piem
piemēērot
rotāā produkta ieg
iegāādes br
brīīdī tika izsniegts apmai
apmaiņņas
kred
kredīīts kkāā da
daļļa no pirkuma cenas. Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP patur ties
tiesīības veikt piepras
pieprasīījumu auditu, lai p
pāārbaud
rbaudīītu
autentiskumu. Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP neizmaks
neizmaksāās kompens
kompensāācijas ttāālākp
kpāārdev
rdevēējiem par atlaid
atlaidēēm, kas p
pāārsniedz apmai
apmaiņņas
v ērt
rtīības. TTāālākp
kpāārdev
rdevēējam tiks izmaks
izmaksāāta ikviena apstiprin
apstiprināāt ā apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīība.
b. Lai nodro
nodroššin
ināātu klientam iesp
iespēēju sa
saņņemt apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību tie
tiešši no uz
uzņē
ņēmuma
muma HP, re
reģģistr
istrāācijas procesa laik
laikāā
t ālākp
kpāārdev
rdevēējam jjāāieg
iegūūst visa nepiecie
nepiecieššam
amāā inform
informāācija no klienta (t. i., personas kontaktinform
kontaktinformāācija, bankas
inform
informāācija u. c.) un ttūūlīt jjāāizsniedz ttāā klienta rrēķ
ēķina
ina kopija, kas tiek nos
nosūūt īts uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP. Klientam tiks
izmaks
izmaksāāta jebk
jebkāāda apstiprin
apstiprināāt ā apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīība.

Before a claim will be submitted, the reseller must inform the affected enduser customer that personal data required
for the Promotion will be provided to HP and its assignees to process the HP Trade
Trade--In.
17. Ja produkts tiek atdots atpaka
atpakaļļ (atce
atceļļot pirkuma llīīgumu), pieteikums par pre
prečču nodo
nodoššanu nevar tikt veikts. Šā
Šājjā
gad
gadīījum
jumāā ir izmaks
izmaksāāt ā summ
summāā ir jjāāatgrie
atgriežž ar p
pāārskait
rskaitīījumu.
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