NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

HP DesignJet and Ink Cashback (“Akcija”)
Piedaloties Akcij
Akcijāā, Dal
Dalīībnieki piekr
piekrīīt iev
ievēērot š os noteikumus un nosac
nosacīījumus. Jebkura Akcijas organiz
organizēēt āja public
publicēēta inform
informāācija
vai instrukcijas par Akciju www.hp.com/lv/designjet
www.hp.com/lv/designjet--cashback ir š o noteikumu un nosac
nosacīījumu ((““Noteikumi un nosac
nosacīījumi
jumi””) da
daļļa.

Akcijas organizētājs
1. HP Finland Oy, Piispankalliontie, Post box 515, FI - 02201 Espoo, Finland ((““Akcijas organizētājs”” vai “HP””).

Akcijas apraksts
1. Gala lietot
lietotāāja klienti, kuri ieg
iegāādājas jaunu HP izstr
izstrāādājumu (HP DesignJet un HP tinti), kas ir detaliz
detalizēēti aprakst
aprakstīīts
1. pielikumā (“HP kvalificētais izstrādājums””), no HP vai HP pilnvarota ttāālākp
kpāārdev
rdevēēja vai mazumtirgot
mazumtirgotāāja Latvija
Akcijas period
periodāā, var
varēēs sa
saņ
ņemt naudu atpaka
atpakaļļ (tikai samaks
samaksāātu ar bankas p
pāārskait
rskaitīījumu) ar izpirkumu ((““Naudas
atmaksa””). HP ttāālākp
kpāārdev
rdevēēji š aj
ajāā Akcij
Akcijāā var piedal
piedalīīties galalietot
galalietotāāja klienta vvāārd
rdāā.
2. Akcija ir sp
spēēkā attiec
attiecīībā uz 1. pielikum
pielikumāā nor
norāādītajiem HP Kvalific
Kvalificēētajiem produktiem izstr
izstrāādājuma der
derīīguma termi
termiņā
ņā,, kas ir
nor
norāādīts 1. pielikum
pielikumāā un ieg
iegāādāts Akcijas periodā no 01.06.2021 llīīdz31.10.2021, iev
ievēērojot š eit nor
norāādītos Noteikumus un
nosac
nosacīījumus.
3. Par katru ieg
iegāādāto HP kvalific
kvalificēēto izstr
izstrāādājumu var iesniegt tikai vienu (1) pras
prasīību. Akcija ir ierobe
ierobežžota llīīdz ne vair
vairāāk kkāā tr
trīīs
(3) HP kvalific
kvalificēētajiem produktiem vienam gala lietot
lietotāāja klientam Akcijas period
periodāā.

Piemērotība
1. Persona vai uz
uzņē
ņēmums,
mums, kur
kuršš iesniedz Pras
Prasīību saska
saskaņā
ņā ar š o Akciju, ttāālāk ir nor
norāādīts kkāā “Dalībnieks””. HP ttāālākp
kpāārdev
rdevēējiem,
kuri rrīīkojas gala lietot
lietotāāja klienta vvāārd
rdāā, ir at
atļļauts piedal
piedalīīties š aj
ajāā Akcij
Akcijāā (“Tālākpārdevējs””).
Persona vai uz
uzņē
ņēmums,
mums, kuram šī
šīss Akcijas ietvaros ir ties
tiesīības sa
saņ
ņemt naudas atmaksu, turpm
turpmāāk ir min
minēēts kkāā “Klients”” vai
“Atlaižu pārstāvis””.
Naudas atmaksa tiek p
pāārs
rsū
ūt īta Atlai
Atlaižžu p
pāārst
rstāāvim, kkāā nor
norāādīts sada
sadaļā
ļā “Pras
Prasīība
ba””.
2. Lai var
varēētu piedal
piedalīīties Akcij
Akcijāā, Dal
Dalīībniekiem ir jjāāiev
ievēēro šī
šīss atbilst
atbilstīības pras
prasīības ((““Atbilstības prasības””):
a. vecums vismaz 18 gadi;
b. gala lietot
lietotāāja klienti vai HP ttāālākp
kpāārdev
rdevēējiem, kuri rrīīkojas gala lietot
lietotāāja klienta vvāārd
rdāā (proti, klienti, kuri ieg
iegāādājas
izstr
izstrāādājumus savai lieto
lietoššanai, kkāā nor
norāādīts Pirkuma apliecin
apliecināājum
jumāā);
c. ir ieg
iegāādājies (vai p
pāārdevis) izstr
izstrāādājumu Latvija;
d. ir ieg
iegāādājies (vai p
pāārdevis) HP kvalific
kvalificēēto izstr
izstrāādājumu Akcijas period
periodāā, kā aprakst
aprakstīīts ttāālāk;
e. ir visa inform
informāācija, lai iesniegtu pras
prasīību, kkāā s īkāk aprakst
aprakstīīts Pras
Prasīības re
reģģistr
istrāācijas sada
sadaļā
ļā;;
f. ir piek
piekļļuve internetam, lai iesniegtu pras
prasīību;
g. lai šī
šīss Akcijas ietvaros var
varēētu sa
saņ
ņemt naudu, ir jjāāiev
ievēēro visas papildu specifisk
specifiskāās Akcijas pras
prasīības, kas ir nor
norāādītas
š ajos Noteikumos un nosac
nosacīījumos.

3. Šī Akcija nav pieejama HP darbiniekiem, vi
viņ
ņu aaģģentiem, vairumtirgot
vairumtirgotāājiem, ttāālākp
kpāārdev
rdevēējiem, mazumtirdzniec
mazumtirdzniecīības
person
personāālam, akciju dal
dalīībniekiem vai jebkuram, kur
kuršš saist
saistīīts ar š o Akciju.
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4. Šo Akciju nevar kombin
kombinēēt ar citiem akciju pied
piedāāvājumiem vai īpa
paššaj
ajāām cen
cenāām, kas tiek pied
piedāāvātas HP kvalific
kvalificēētajam
izstr
izstrāādājumam.

Prasība
1. Attiec
Attiecīīgajai Naudas atgrie
atgrieššanas vvēērt
rtīībai par HP kvalific
kvalificēēto izstr
izstrāādājumu ir jjāābūt ttāādai, kkāā nor
norāādīts 1. pielikum
pielikumāā HP kvalific
kvalificēēt ā
izstr
izstrāādājuma ieg
iegāādes datum
datumāā.
2. Tālāk nor
norāādītie izstr
izstrāādājumi netiks kvalific
kvalificēēti kkāā HP kvalific
kvalificēētie izstr
izstrāādājumi:
a. demonstr
demonstrāācijas, rem
remāārketinga vai lietoti izstr
izstrāādājumi netiek kvalific
kvalificēēti kkāā HP kvalific
kvalificēēti izstr
izstrāādājumi š ai akcijai.
b. No šī
šīss Akcijas ir izsl
izslēēgti izstr
izstrāādājumi, kas ir ieg
iegāādāti ar aiz
aizņē
ņēmu,
mu, nomaksas pirkumu vai kred
kredīītl
tlīīgumu, kas ir
nok
nokāārtots ar pilnvarota ttāālākp
kpāārdev
rdevēēja vai mazumtirgot
mazumtirgotāāja starpniec
starpniecīību.
c. HP kvalific
kvalificēētais izstr
izstrāādājums, kas ir ieg
iegāādāts ttāālākp
kpāārdo
rdoššanai vai iz
izīīr ēš
ēšanai
anai tre
treššajai pusei.

3. Pras
Prasīības dr
drīīkst iesniegt tikai gala lietot
lietotāāja klients vai HP ttāālākp
kpāārdev
rdevēējiem, kuri rrīīkojas gala lietot
lietotāāja klienta
vārd
rdāā.Tālākpārdevējam ir vai nu
a. jānodod pilna naudas atmaksa gala lietot
lietotāāja klientam jaun
jaunāā HP kvalific
kvalificēētais izstr
izstrāādājums ieg
iegāādes br
brīīdī. Rēķ
ēķin
ināā skaidri
jānor
norāāda, ka kred
kredīīts ir pie
piešķ
šķirts
irts klientam avans
avansāā kā da
daļļa no pirkuma cenas; vai
b. re
reģģistr
istrēējot pretenziju, sniegt gala lietot
lietotāāja klienta kontaktinform
kontaktinformāāciju un bankas rekviz
rekvizīītus, lai naudas atmaksu
var
varēētu p
pāārskait
rskaitīīt tie
tiešši uz gala lietot
lietotāāja klienta bankas kontu.

4. Re
Reģģistr
istrēš
ēšan
anāās akcijai ir jjāāveic tie
tieššsaist
saistēē un 30 kalend
kalendāāro dienu laik
laikāā kop
kopšš HP kvalific
kvalificēēt ā izstr
izstrāādājuma ieg
iegāādes
(“Iesniegšanas periods””). Par pirkuma datumu tiek uzskat
uzskatīīts rrēķ
ēķina
ina datums. Šaubu nov
novēēr š anas nol
nolū
ūkā pirkuma datums
skait
skaitāās kkāā 1. diena. Nov
Novēēlota iesnieg
iesniegššana neb
nebū
ūs der
derīīga š ai Akcijai.
5. Ja HP izstr
izstrāādājums tiek atgriezts (t
(tāādējādi atsaucot p
pāārdo
rdoššanas llīīgumu), kompens
kompensāācijas pras
prasīību nevar iesniegt. Ja
kompens
kompensāācijas vvēērt
rtīība jau ir samaks
samaksāāta, ttāā ir piln
pilnāā m ēr ā jāatmaks
atmaksāā atpaka
atpakaļļ Akcijas organiz
organizēēt ājam.

Prasības reģistrācija
1. Dal
Dalīībniekiem Iesnieg
Iesniegššanas perioda laik
laikāā ir jjāāizpilda un jjāāiesniedz oblig
obligāāt ā inform
informāācija tie
tieššsaistes pras
prasīības veidlap
veidlapāā:
a. Izstr
Izstrāādājuma numurs un HP kvalific
kvalificēētajam izstr
izstrāādājumam;
b. elektronisks pirkuma apliecin
apliecināājums p
pāārdev
rdevēēja rrēķ
ēķina
ina form
formāā, iesken
ieskenēējot vai kkāā e-pasta pielikums ((““Pirkuma
apliecinājums””);
c. personas dati un bankas inform
informāācija. Ņemiet vvēēr ā: ir jjāāieraksta pilns bankas konta īpa
paššnieka vvāārds (sa
(saīīsin
sināājumi nav
at
atļļauti). TTāālākp
kpāārdev
rdevēējam ir jjāāinform
informēē gala lietot
lietotāāja klients, ka Akcijai nepiecie
nepiecieššamie Personas dati tiks sniegti HP un
t ā ties
tiesīību p
pāār ņē
ņēm
m ējiem, lai apstr
apstrāādātu pras
prasīību.

2. Pirkuma apliecin
apliecināājum
jumāā ir jjāābūt skaidri nor
norāādītam HP kvalific
kvalificēēt ā izstr
izstrāādājuma modelim un ssēērijas numuram, pirc
pircēēja vvāārdam,
uzv
uzvāārdam un adresei, p
pāārdev
rdevēēja nosaukumam un adresei, rrēķ
ēķina
ina datumam un pirkuma cenai. Pas
Pasū
ūt ījuma apliecin
apliecināājums vai
pavadz
pavadzīīme netiks pie
pieņ
ņemta. HP patur ties
tiesīības piepras
pieprasīīt Dal
Dalīībniekam papildu pirkuma un/vai īpa
paššumties
umtiesīību apliecin
apliecināājumu
(piem
(piemēēram, ssēērijas numura mar
marķē
ķējuma,
juma, sv
svīītrkodu fotoatt
fotoattēēlu).
3. Kad pras
prasīības veidlapa un atbalsto
atbalstoššie dokumenti ir sa
saņ
ņemti, HP nos
nosū
ūta čeka apstiprin
apstiprināājumu pa ee--pastu no
lfp.promotions@gps1.hp.com
lfp.promotions@gps1.hp.com.. EE--pasta zi
ziņ
ņojums apstiprina, vai pras
prasīība ir bijusi sekm
sekmīīga. HP to m
mēģ
ēģin
ināās izdar
izdarīīt septi
septiņ
ņu
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kalend
kalendāāro dienu laik
laikāā. Dal
Dalīībnieku pien
pienāākums ir sazin
sazināāties ar akcijas komandu, ja apstiprin
apstiprināājuma ee--pasts š aj
ajāā laik
laikāā nav
sa
saņ
ņemts.
4. Lai mekl
meklēētu pras
prasīības statusu, llū
ūdzu, apskatiet pras
prasīības apstiprin
apstiprināājuma ee--past
pastāā pieejamo URL. Jaut
Jautāājumus par Akciju vai
savas pras
prasīības statusu, llū
ūdzu, nos
nosū
ūtiet ee--past
pastāā uz: lfp.promotions@gps1.hp.com
5. Dal
Dalīībnieki, kuri iesniedz nepiln
nepilnīīgu pras
prasīības veidlapu, tiek inform
informēēti pa ee--pastu un sa
saņ
ņem iesp
iespēēju nodro
nodroššin
ināāt nepiecie
nepiecieššamos
elementus septi
septiņ
ņu kalend
kalendāāro dienu laik
laikāā. Ja dal
dalīībnieks joproj
joprojāām neiev
neievēēro noteikumus un nosac
nosacīījumus, pras
prasīība tiek
noraid
noraidīīta. HP neuz
neuzņ
ņemas atbild
atbildīību par kav
kavēējumu, atbildot ārpus septi
septiņ
ņu dienu perioda.
6. Akcijas organiz
organizēēt ājam ir ties
tiesīības p
pēēc nepiecie
nepiecieššam
amīības veikt visas ttāādas darb
darbīības, kas bbū
ūtu pamatotas, lai sevi aizsarg
aizsargāātu
pret kr
krāāpniecisk
pnieciskāām vai neder
nederīīgām pras
prasīībām, tostarp (bez ierobe
ierobežžojuma) izveidot vai piepras
pieprasīīt papildu apstiprin
apstiprināājumu kkāā
pirkuma/
pirkuma/īīpa
paššumties
umtiesīību apliecin
apliecināājumu (piem
(piemēēram, ssēērijas numura mar
marķē
ķējuma,
juma, sv
svīītrkodu fotoatt
fotoattēēlu, ar
arīī dal
dalīībnieka
identit
identitāātes, vecuma un citu attiec
attiecīīgo inform
informāāciju). Šis process var iek
iekļļaut to, ka Akcijas organiz
organizēēt ājs kop
kopīīgo inform
informāāciju ar
tre
treššaj
ajāām pus
pusēēm.
7. Akcijas organiz
organizēēt ājs patur ties
tiesīības diskvalific
diskvalificēēt nepiln
nepilnīīgas, kr
krāāpnieciski p
pāārveidotas vai neder
nederīīgas Pras
Prasīības, kas neatbilst
š iem noteikumiem un nosac
nosacīījumiem.
8. Ja Dal
Dalīībnieks neiev
neievēēro š os Noteikumus un nosac
nosacīījumus, pras
prasīība tiek noraid
noraidīīta.

Maksājums
1. HP cen
cenššas apstr
apstrāādāt der
derīīgas maks
maksāājumu pras
prasīības 45 kalend
kalendāāro dienu laik
laikāā, kop
kopšš sa
saņ
ņem no Dal
Dalīībnieka piln
pilnīīgu pras
prasīību,
gal
galīīgo apstiprin
apstiprināājumu un rrēķ
ēķina
ina čeku, vai ar
arīī pēc tam, cik vien dr
drīīz tas ir iesp
iespēējams. HP neuz
neuzņ
ņemas atbild
atbildīību par pras
prasīību
apstr
apstrāādi ārpus šī laika perioda.
2. Naudas atmaksa tiek veikta ar bankas p
pāārskait
rskaitīījumu uz personas vvāārdu vai uz
uzņē
ņēmuma
muma nosaukumu, kas ir nor
norāādīts kkāā
pirc
pircēējs (vai p
pāārdev
rdevēējs) Pirkuma apliecin
apliecināājum
jumāā, uz bankas kontu, kas ir iesniegts, re
reģģistr
istrēējot pras
prasīību, un to var veikt tikai uz
der
derīīgu bankas kontu Eiropas Ekonomikas zon
zonāā vai Šveic
veicēē. Bankas čeki netiek izsniegti nek
nekāādos apst
apstāākļos.
3. Dal
Dalīībnieki ir piln
pilnīībā atbild
atbildīīgi par jebkuriem un visiem piem
piemēērojamajiem nodok
nodokļļiem, kas tiek piem
piemēēroti saska
saskaņā
ņā ar viet
vietēējiem
nodok
nodokļļu likumiem vai jebkur
jebkurāām cit
citāām attiec
attiecīīgaj
gajāām izmaks
izmaksāām vai izdevumiem, kas nav nor
norāādīti Noteikumos un
nosac
nosacīījumos.
4. Maks
Maksāājums tiek veikts tikai p
pēēc HP apstiprin
apstiprināājuma, ka Dal
Dalīībnieks ir piln
pilnīībā iev
ievēērojis š os noteikumus un nosac
nosacīījumus, kkāā ar
arīī
saist
saistīīt ās instrukcijas.
5. Maks
Maksāš
āšanas
anas iest
iestāāde:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Žen
enēēva
Šveice

Personas dati
1. Dal
Dalīībniekiem b
bū
ūs jjāāatkl
atklāāj tikai Akcijai nepiecie
nepiecieššamie personas dati. Atkl
Atklāājot š os datus, Dal
Dalīībnieki piekr
piekrīīt, ka dati tiks
apstr
apstrāādāti Akcijas kontekst
kontekstāā. Tālākp
kpāārdev
rdevēējam ir jjāāinform
informēē gala lietot
lietotāāja klients, ka Akcijai nepiecie
nepiecieššamie Personas dati tiks
sniegti HP un ttāā ties
tiesīību p
pāār ņē
ņēm
m ējiem, lai apstr
apstrāādātu pras
prasīību.
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2. HP un ttāā ties
tiesīību p
pēēcte
ctečči apstr
apstrāādās personas datus tikai saska
saskaņā
ņā ar viet
vietēējiem ties
tiesīību aktiem un izmantos tos tikai Akcijas
maks
maksāājumam. Dati tiks dz
dzēēsti p
pēēc to likum
likumīīgās patur
paturēš
ēšanas
anas perioda beig
beigāām.
3. Tikai ar jjū
ūsu tie
tieššu at
atļļauju HP dr
drīīkst ar jums sazin
sazināāties pa ee--pastu, sniedzot inform
informāāciju par izstr
izstrāādājumiem,
pakalpojumiem un/vai atbalstu. Tas var iek
iekļļaut inform
informāāciju par jauniem izstr
izstrāādājumiem, īpa
paššiem pied
piedāāvājumiem vai,
iesp
iespēējams, uzaicin
uzaicināājumu piedal
piedalīīties pirc
pircēēju aptauj
aptaujāās.
4. HP atz
atzīīst, ka priv
privāātums ir cilv
cilvēēka pamatties
pamattiesīības, kkāā ar
arīī atz
atzīīst priv
privāātuma, dro
drošī
šības
bas un datu aizsardz
aizsardzīības noz
nozīīmi m
mū
ūsu
klientiem un partneriem vis
visāā pasaul
pasaulēē.
5. Inform
Informāāciju par HP priv
privāātuma politik
politikāām un praks
praksēēm, llū
ūdzu, skatiet m
mū
ūsu Personas datu ties
tiesīību pazi
paziņ
ņojumu un priv
privāātuma
pazi
paziņ
ņojumu š eit: https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.html
privacy.html.. Lai izmantotu savas piek
piekļļuves, labojumu,
iebildumu vai dz
dzēš
ēšanas
anas ties
tiesīības, llū
ūdzu, izmantojiet “Priv
Privāātuma atsauksmes veidlapu
veidlapu””, kas ir pieejama š eit:
https://www8.hp.com/lv/lv/privacy/privacy
https://www8.hp.com/lv/lv/privacy/privacy--central.html
central.html..

Vispārīgi
1. Naudas atmaksa netiek nodro
nodroššin
ināāta Dal
Dalīībniekam, kur
kuršš: a) nav ieg
iegāādājies (vai p
pāārdevis) HP kvalific
kvalificēēto izstr
izstrāādājumu Akcijas
perioda laik
laikāā; un/vai b) nav pareizi aizpild
aizpildīījis pras
prasīības veidlapu; un/vai c) nav nodro
nodroššin
ināājis Pirkuma apliecin
apliecināājumu; un/vai d)
nav iesniedzis savu pras
prasīību Iesnieg
Iesniegššanas perioda laik
laikāā; un/vai e) kaut kkāādā veid
veidāā nav iev
ievēērojis š os Noteikumus un
nosac
nosacīījumus, kkāā tas ir noteikts tikai p
pēēc HP ieskatiem.
2. HP patur ties
tiesīības p
pāārbaud
rbaudīīt visas pras
prasīības, lai nodro
nodroššin
ināātu akcijas noteikumu un nosac
nosacīījumu iev
ievēēro
roššanu un piepras
pieprasīītu
papildinform
papildinformāāciju par jebkur
jebkurāām un vis
visāām pras
prasīībām un atbalsta dokumentiem. Dal
Dalīībnieki, kuriem ir pier
pierāādīta kr
krāāpnieciska
vai nepareiza akcijas izmanto
izmantoššana, tiks izsl
izslēēgti. HP patur ties
tiesīības uzs
uzsāākt juridisku darb
darbīību.
3. Nepatiesu, kkļū
ļūdainu
dainu pras
prasīību vai p
pāārmaksu gad
gadīījum
jumāā, kuras ir iesniedzis Dal
Dalīībnieks vai veicis HP, saska
saskaņā
ņā ar HP apkalpo
apkalpoššanu
ne maz
mazāāk kkāā 28 dienas pirms rakstiska pazi
paziņ
ņojuma Dal
Dalīībniekam ir jjāāatmaks
atmaksāā vai jjāāatl
atlīīdzina jebkur
jebkuršš šā
šāds
ds nepatiess,
kļū
ļūdains
dains maks
maksāājums vai p
pāārmaksa un Dal
Dalīībniekam ir jjāānodro
nodroššina, ka HP tiek uzskat
uzskatīīts par nevain
nevainīīgu un HP netiek
piem
piemēērota nek
nekāāda atbild
atbildīība, pras
prasīības, kkāā ar
arīī atbild
atbildīība par kait
kaitēējumiem vai nodok
nodokļļiem, kas ir radusies šā
šādos
dos apst
apstāākļos.
4. Visi š ai akcijai iesniegtie dokumenti kkļū
ļūst
st par HP īpa
paššumu un netiek atgriezti. Nepatiesu, nepareizu, maldino
maldinoššu vai
kr
krāāpniecisku dokumentu iesnieg
iesniegššana var izrais
izraisīīt diskvalifik
diskvalifikāāciju no šī
šīss akcijas un turpm
turpmāākaj
kajāām HP akcij
akcijāām, kkāā ar
arīī iesniedz
iesniedzēēja
pak
pakļļau
auššanu krimin
krimināālvaj
lvajāš
āšanai.
anai.
5. Dal
Dalīībnieks piekr
piekrīīt HP atbr
atbrīīvot no atbild
atbildīības par jebkur
jebkurāām saist
saistīībām, pras
prasīībām, kait
kaitēējumiem un nodok
nodokļļu saist
saistīībām, kas var
rasties šā
šādos
dos apst
apstāākļos.
6. Līdz piem
piemēērojam
rojamāā likum
likumāā at
atļļautajai robe
robežžai Akcijas organiz
organizēēt ājs neuz
neuzņ
ņemas atbild
atbildīību vai saist
saistīības par: (a) jebkuru
iesniegumu nesa
nesaņ
ņem
emššanu, kuras iemesls ir p
pāārs
rsū
ūt īš
īšanas
anas kkļū
ļūmes
mes un citi apst
apstāākļi, kurus tas pamatoti nevar kontrol
kontrolēēt; (b)
jebkuru nokav
nokavēētu, zudu
zuduššu, nepareizi novirz
novirzīītu vai boj
bojāātu p
pāārs
rsū
ūt īš
īšanu
anu vai pras
prasīībām; (c) jebkur
jebkurāām ar datoru vai
komunik
komunikāācij
cijāām saist
saistīīt ām disfunkcij
disfunkcijāām vai kkļū
ļūm
m ēm; (d) jebkuriem p
pāārtraukumiem, zaud
zaudēējumiem vai kait
kaitēējumiem, kurus ir
izrais
izraisīīju
jušši notikumi, kurus Akcijas organiz
organizēēt ājs nevar kontrol
kontrolēēt; (e) jebkur
jebkurāām tehnisk
tehniskāām, aparat
aparatū
ūras, programmat
programmatū
ūras,
servera, ttīīmek
mekļļa vietnes vai cit
citāām jebkura veida kkļū
ļūm
m ēm vai kait
kaitēējumiem tikt
tiktāāl, cik tas ne
neļļauj un/vai trauc
traucēē Dal
Dalīībniekam
piedal
piedalīīties Akcij
Akcijāā; ((f)
f) jebkur
jebkurāām drukas vai tipogr
tipogrāāfijas kkļū
ļūd
dām jebkuros materi
materiāālos, kas ir saist
saistīīti ar Akciju; (g) jebkuru
jebk
jebkāāda veida zaud
zaudēējumu, kait
kaitēējumu vai traumu, kas ir izrais
izraisīīta Dal
Dalīībniekiem saist
saistīībā uz š o Akciju. Tom
Tomēēr nekas š ajos
Noteikumos un nosac
nosacīījumos nenoz
nenozīīm ē HP atbild
atbildīības izsl
izslēēgš anu par Dal
Dalīībnieku n
nāāvi vai traumu, ja tiek pier
pierāādīts, ka to ir
izrais
izraisīījusi HP nolaid
nolaidīība.
7. Akcijas organiz
organizēēt ājs neuz
neuzņ
ņemas atbild
atbildīību ne par kkāādu Akcijas p
pāārtraukumu, kuru ir izrais
izraisīījusi nep
nepāārvarama vara vai citi
faktori, kas nav Akcijas organiz
organizēēt āja kontrol
kontrolēē.
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8. HP patur ties
tiesīības jebkur
jebkurāā br
brīīdī bez pazi
paziņ
ņojuma groz
grozīīt Noteikumus un nosac
nosacīījumus.
9. HP var jebkur
jebkurāā br
brīīdī bez iepriek
iepriekšē
šēja
ja pazi
paziņ
ņojuma atcelt vai atsaukt š o Akciju.
10. HP llēēmumi par jebkuru un visiem šī
šīss Akcijas aspektiem ir gal
galīīgi un saisto
saistošši.
11. Šī Akcija ir pak
pakļļauta Akcijas organiz
organizēēt āja valsts likumiem. Domstarp
Domstarpīību gad
gadīījum
jumāā noteico
noteicošā
šā jurisdikcija ir Akcijas
organiz
organizēēt āja atra
atraššan
anāās vietas ties
tiesāām.

1. PIELIKUMS: HP KVALIFICĒTIE IZSTRĀDĀJUMI.
Lūdzu, apmekl
apmeklēējiet www.hp.com/lv/designjet
www.hp.com/lv/designjet--cashback
cashback,, lai skat
skatīītu HP kvalific
kvalificēēto izstr
izstrāādājumu sarakstu.
Atlaide
(€)

Produkta
pieejamība

HP DesignJet Studio 24
24--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB12C

HP DesignJet Studio Steel 24
24--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3-pack 29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB14A

HP DesignJet Studio 36
36--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB14C

HP DesignJet Studio Steel 36
36--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3-pack 29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB07A

HP DesignJet T230 24
24--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB06A

HP DesignJet T250 24
24--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB09A

HP DesignJet T630 24
24--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB11A

HP DesignJet T630 36
36--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

5HB08A

HP DesignJet T650 24
24--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

Kods

Attiecīgie HP produkti

5HB12A
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5HB10A

HP DesignJet T650 36
36--in plus 1x 80ml Black and 3x 3
3--pack
29ml Ink712

115,00 €

01.06.2021 31.10.2021

F9A29D

HP DesignJet T730 36
36--in plus 4x 300ml Ink728

370,00 €

01.06.2021 31.10.2021

F9A28D

HP DesignJet T830 24
24--in plus 4x 300ml Ink728

370,00 €

01.06.2021 31.10.2021

F9A30D

HP DesignJet T830 36
36--in plus 4x 300ml Ink728

370,00 €

01.06.2021 31.10.2021

3EK10A

HP DesignJet T1600 36
36--in plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

3EK11A

HP DesignJet T1600 36
36--in PS plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

3EK12A

HP DesignJet T1600dr 36
36--in plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

3EK13A

HP DesignJet T1600dr 36
36--in PS plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

W6B55A

HP DesignJet T1700 44
44--in plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

1VD87A

HP DesignJet T1700 44
44--in PS plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

W6B56A

HP DesignJet T1700dr 44
44--in plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

1VD88A

HP DesignJet T1700dr 44
44--in PS plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

3XB78A

HP DesignJet T2600 36
36--in PS MFP plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021
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3EK15A

HP DesignJet T2600dr 36
36--in PS MFP plus 6x 300ml Ink730

415,00 €

01.06.2021 31.10.2021

6KD23A

HP DesignJet XL 3600 MFP plus 6x 300ml Ink766

321,00 €

01.06.2021 31.10.2021

6KD25A

HP DesignJet XL 3600dr MFP plus 6x 300ml Ink766

321,00 €

01.06.2021 31.10.2021

6KD23H

HP DesignJet XL 3600 MFP 2YW plus 6x 300ml Ink766

321,00 €

01.06.2021 31.10.2021

6KD25H

HP DesignJet XL 3600dr MFP 2YW plus 6x 300ml Ink766

321,00 €

01.06.2021 31.10.2021

T8W15A

HP DesignJet Z6 24
24--in PS plus 6x 300ml Ink746

380,00 €

01.06.2021 31.10.2021

W3Z71A

HP DesignJet Z9 24
24--in PS plus 9x 300ml Ink746/7

570,00 €

01.06.2021 31.10.2021

T8W16A

HP DesignJet Z6 44
44--in PS plus 6x 300ml Ink746

380,00 €

01.06.2021 31.10.2021

W3Z72A

HP DesignJet Z9 44
44--in PS plus 9x 300ml Ink746/7

570,00 €

01.06.2021 31.10.2021

T8W18A

HP DesignJet Z6dr 44
44--in PS V
V--Cut plus 6x 300ml Ink746

380,00 €

01.06.2021 31.10.2021

X9D24A

HP DesignJet Z9dr 44
44--in PS V
V--Cut plus 9x 300ml Ink746/7

570,00 €

01.06.2021 31.10.2021

2QU13A

HP DesignJet Z6610 60
60--in plus 6x 775ml Ink773C

563,00 €

01.06.2021 31.10.2021

2QU12A

HP DesignJet Z6810 Production 42
42--in plus 6x 775ml
Ink773C/4

751,00 €

01.06.2021 31.10.2021

2QU14A

HP DesignJet Z6810 Production 60
60--in plus 6x 775ml

751,00 €

01.06.2021 7/8

Ink773C/4

31.10.2021
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