Noteikumi
A. HP PageWide - Naudas atgriešanas garantija - programmas darbības principi
Ikviens dal
dalīībnieks, kur
kuršš ieg
iegāādājas der
derīīgu HP izstr
izstrāādājumu (atrodami ttīīmek
mekļļa vietn
vietnēē
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee),
), ir ties
tiesīīgs piedal
piedalīīties šaj
ajāā HP PageWide - Naudas atgrie
atgrieššanas garantija
programm
programmāā, kā ar
arīī bez jebk
jebkāāda riska ieg
iegāādāties un izm
izmēģ
ēģin
ināāt šo izstr
izstrāādājumu.
Ja ieg
iegāādātais HP izstr
izstrāādājums dal
dalīībniekam ir licis vilties, vi
viņņam(
am(--ai) ir ties
tiesīības izmantot naudas atgrie
atgrieššanas garantiju
(atbilsto
(atbilstošši nosac
nosacīījumiem) 90 kalend
kalendāāro dienu laik
laikāā no ieg
iegāādes br
brīž
īža.
a.
HP PageWide - Naudas atgrie
atgrieššanas garantija ttāālāk tekst
tekstāā tiek saukta par „Programmu””.

Dalībnieki
Programm
Programmāā dr
drīīkst piedal
piedalīīties tikai izstr
izstrāādājumu īpa
paššnieki.
Tas noz
nozīīmē, ka lietot
lietotāāji pieprasa un sa
saņņem naudas atmaksu programm
programmāā Buy & Try.
Fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa naudas atl
atlīīdzin
dzināš
āšanu
anu un ir ties
tiesīīga to sa
saņņemt, ttāālāk tekst
tekstāā tiek saukta par
„dalībnieku””.
T ālākp
kpāārdev
rdevēēji nedr
nedrīīkst iesniegt pras
prasīības savu klientu vvāārd
rdāā.

Preces
Izstr
Izstrāādājumi, kuriem tiek piem
piemēērota programma, ttāālāk tekst
tekstāā tiek saukti par „HP izstr
izstrāādājumiem
jumiem””.
Tikai jaunas HP preces var pretend
pretendēēt uz dal
dalīību Programm
Programmāā. Programm
Programmāā netiek iek
iekļļautas demonstr
demonstrāācijas preces, kkāā ar
arīī
atk
atkāārtota m
māārketinga vai lietotas preces.
Programma ir piem
piemēērojama tiem HP izstr
izstrāādājumiem, kas ieg
iegāādāti laikposm
laikposmāā no 01.06.2017 llīīdz 31.07.2021 tie
tiešši no HP,
t ā pilnvarota ttāālākp
kpāārdev
rdevēēja vai izplat
izplatīīt āja .
Programma netiek piem
piemēērota, ja HP izstr
izstrāādājumus paredz
paredzēēts atk
atkāārtoti p
pāārdot vai iz
izīīr ēt tre
treššaj
ajāām pus
pusēēm.
Atbilst
Atbilstīīgo pre
prečču saraksts ir atrodams ttīīmek
mekļļa vietn
vietnēē www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee..
Programmas darb
darbīības laik
laikāā dal
dalīībnieks dr
drīīkst atgriezt maksim
maksimāāli 2 HP izstr
izstrāādājumu(
jumu(--us).

Reklāmdevējs (saukts arī par HP):
HP Finland Oy
Piispankalliontie
Post box 515
FI - 02201 Espoo
Finland

Maksātājs:

1/5

Noteikumi
HP International Sarl
150 Route du Nant d
d’’Avril
CH
CH--1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland

B. Programmas noteikumi un prasības
Programma ir sp
spēēkā Latvija.
Programmas Buy & Try (Nop
(Nopēērc un izm
izmēģ
ēģini)
ini) llīīgums starp HP un dal
dalīībnieku tiek nosl
noslēēgts, kad dal
dalīībnieks re
reģģistr
istrēējas
t īmek
mekļļa vietn
vietnēē www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee,, apstiprinot noteikumus un nosac
nosacīījumus.
Šo programmu nevar izmantot kop
kopāā ar citiem p
pāārdo
rdoššanas veicin
veicināš
āšanas
anas pas
pasāākumiem vai īpa
paššiem ar HP nosl
noslēēgtiem
līgumiem, kas tiek pied
piedāāv āti ieg
iegāādes br
brīīdī.
Dal
Dalīībniekam tiks atl
atlīīdzin
dzināāta rrēķ
ēķin
ināā nor
norāādīt ā pirkuma summa, ta
tačču ttāā nep
nepāārsniegs nesaisto
nesaistoššu HP ieteicamo cenu
pārdo
rdoššanas br
brīīdī. HP atmaks
atmaksāās tikai šo summu. Par citu aparat
aparatūūru, programmat
programmatūūru un pakalpojumiem naudu nav
iesp
iespēējams sa
saņņemt atpaka
atpakaļļ. T āpat HP neatmaks
neatmaksāās citus izdevumus, un tam nevar piepras
pieprasīīt tos atmaks
atmaksāāt.
HP pie
pieņņem tikai ttāādus izstr
izstrāādājumus, kas ir piln
pilnīīgi un bez boj
bojāājumiem, kkāā ar
arīī ir ori
oriģģin
ināālaj
lajāā iepakojum
iepakojumāā. Nauda netiek
atmaks
atmaksāāta, ja nav ori
oriģģin
ināālā iepakojuma.
HP izstr
izstrāādājums jjāāatgrie
atgriežž piln
pilnāā komplekt
komplektāācij
cijāā un bez boj
bojāājumiem, kkāā ar
arīī ori
oriģģin
ināālaj
lajāā iepakojum
iepakojumāā ar visiem ori
oriģģin
ināālajiem
piederumiem, kas n
nāāk tam komplekt
komplektāā HP izstr
izstrāādājuma ieg
iegāādes br
brīīdī (piem
piemēēram, ta
tačču ne tikai, atbilsto
atbilstošā
šāss tintes/tonera
kasetnes printera ieg
iegāādes gad
gadīījum
jumāā, kā ar
arīī citas atvienojamas da
daļļas, rokasgr
rokasgrāāmatas, ttīīkla adapteri, kompaktdiski, kabe
kabeļļi,
baro
baroššanas bloki, displeji, tastat
tastatūūras, peles, grafisk
grafiskāās kartes u. c.).
Sa
Saņņemot atpaka
atpakaļļ nepiln
nepilnīīgus vai boj
bojāātus izstr
izstrāādājumus, nauda netiks atmaks
atmaksāāta vai ar
arīī tiks atmaks
atmaksāāta tikai da
daļļa no
summas.
HP izstr
izstrāādājumi, kas atdoti atpaka
atpakaļļ HP , nedr
nedrīīkst b
būūt pies
piesāār ņoti ar biolo
bioloģģiskiem, ķī
ķīmiskiem
miskiem vai radioakt
radioaktīīviem materi
materiāāliem.
HP izstr
izstrāādājumam(
jumam(--iem), ko paredz
paredzēēts atdot atpaka
atpakaļļ, jāatrodas taj
tajāā valst
valstīī, kur
kurāā dal
dalīībnieks re
reģģistr
istrēējās programm
programmāā.
Pieteikumi par HP izstr
izstrāādājumu atgrie
atgrieššanu no ārzonas valst
valstīīm netiks apstiprin
apstiprināāti.
HP izstr
izstrāādājuma(
juma(--u) īpa
paššumties
umtiesīības tiek nodotas HP br
brīīdī, kad izstr
izstrāādājums tiek atdots atbilsto
atbilstoššaj
ajāā HP Test
Testēš
ēšanas
anas
centr
centrāā.
HP izstr
izstrāādājuma(
juma(--u) pieg
piegāāde ar HPizraudz
HPizraudzīītu p
pāārvad
rvadāāt āju ir gal
galīīga un padara par sp
spēēkā eso
esoššu šā
šāda
da izstr
izstrāādājuma
īpa
paššumties
umtiesīību nodo
nodoššanu HP apstr
apstrāādes iest
iestāādei bez ķī
ķīlas
las un apgr
apgrūūtin
tināājumiem.
Lai var
varēētu pretend
pretendēēt uz naudas atl
atlīīdzin
dzināājumu, HP jjāāatgrie
atgriežž tas(tie) HP izstr
izstrāādājums(
jums(--i), kas nor
norāādīts(
ts(--i), re
reģģistr
istrēējoties
tie
tieššsaist
saistēē. Pēc ttāā(to) nog
nogāādāš
āšanas
anas HP apstr
apstrāādes iest
iestāādē, HP izstr
izstrāādājumu(
jumu(--us) (tostarp papildu apr
aprīīkojumu) nevar atkal
atdot atpaka
atpakaļļ dal
dalīībniekam. Šis(
is(ššie) HP izstr
izstrāādājums(
jums(--i) paliek HP īpa
paššum
umāā.
Šim(
im(ššiem) HP izstr
izstrāādājumam(
jumam(--iem) jjāāatbilst re
reģģistr
istrāācijas laik
laikāā nor
norāādītaj
tajāām specifik
specifikāācij
cijāām. Ja tie neatbilst, HP patur
ties
tiesīības neatmaks
neatmaksāāt naudu vai ar
arīī apr
aprēķ
ēķin
ināāt starp
starpīību starp nor
norāādīto un sa
saņņemto HP izstr
izstrāādājumu, ttāādējādi samazinot
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atmaks
atmaksāājamo summu.

C. Programmas posmi un izpildes laiks
Dal
Dalīībnieks var re
reģģistr
istrēēties, ieg
iegūūt inform
informāāciju par programmu un piepras
pieprasīīt izstr
izstrāādājuma atgrie
atgrieššanu ttīīmek
mekļļa vietn
vietnēē
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee..
Dal
Dalīībniekam jjāāre
reģģistr
istrēējas tie
tieššsaist
saistēē 21 dienu laik
laikāā pēc pirkuma veik
veikššanas.
Datums, kas nor
norāādīts rrēķ
ēķin
ināā, uzskat
uzskatāāms par pirkuma datumu.
Piepras
Pieprasīījumi par HP izstr
izstrāādājuma atgrie
atgrieššanu jjāāiesniedz 90 kalend
kalendāāro dienu laik
laikāā no pirkuma datuma.
Pirkumu apliecino
apliecinoššaj
ajāā dokument
dokumentāā jāiek
iekļļauj šā
šāda
da inform
informāācija:




pirc
pircēēja vvāārds, uzv
uzvāārds un adrese
pārdev
rdevēēja vvāārds, uzv
uzvāārds un adrese atbilsto
atbilstošši vvēēstules veidlapas nor
norāādījumiem
HP izstr
izstrāādājuma(
juma(--u) modelis un ssēērijas numurs.

Pirkumu apliecino
apliecinošši dokumenti jjāāaug
augššupiel
upielāādē re
reģģistr
istrāācijas laik
laikāā, nospie
nospiežžot uz
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee
www.hp.com/eu/pagewidemoneybackguarantee..
Aug
Augššupiel
upielāādētie dokumenti tiek izmantoti tikai, lai apstiprin
apstiprināātu piem
piemēērot
rotīību dal
dalīībai šaj
ajāā Programm
Programmāā. Šī inform
informāācija netiks
dal
dalīīta ar citiem procesiem un funkcij
funkcijāām ārpus Programmas.
Dal
Dalīībnieki, kuri neb
nebūūs iesniegu
iesniegušši uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP visu nepiecie
nepiecieššamo inform
informāāciju, tiks inform
informēēti pa ee--pastu, un vi
viņņiem tiks
pied
piedāāv āta iesp
iespēēja nodro
nodroššin
ināāt nepiecie
nepiecieššamos datus 7 kalend
kalendāāro dienu laik
laikāā. Ja Dal
Dalīībnieks joproj
joprojāām neizpild
neizpildīīs noteikumus,
pieteikums tiks noraid
noraidīīts.
Norun
Norunāātaj
tajāā datum
datumāā uz
uzņē
ņēmums
mums HP nos
nosūūt īs kurjeru uz adresi, kuru Dal
Dalīībnieks bbūūs nor
norāādījis re
reģģistr
istrāācijas laik
laikāā. Ja iepriek
iepriekšš
min
minēētais kurjers nevar ierasties min
minēētaj
tajāā datum
datumāā, vi
viņš
ņš sazin
sazināāsies ar Dal
Dalīībnieku, lai vienotos par citu datumu.
Sav
Savāākšanas izmaksas sedz HP.
Nos
Nosūūt īš
īšanas
anas eti
etiķķete, kas tiek sagatavota re
reģģistr
istrāācijas laik
laikāā, jāpiestiprina kastes ārpus
rpusēē, un tai jjāābūt viegli pieejamai pat
tad, ja kaste novietota kaudz
kaudzēē uz paletes.
Iesak
Iesakāām piestiprin
piestiprināāt eti
etiķķeti ar caursp
caurspīīdīgu llīīmlenti, lai nov
novēērstu ttāās nopl
noplēš
ēšanu
anu no kastes.
Printera izstr
izstrāādājumiem visas tintes vai tonera kasetnes jjāāiepako atsevi
atsevišķ
šķii atbilsto
atbilstošā
šā tvertn
tvertnēē, kas aizsarg
aizsargāā pret
iesp
iespēējam
jamāām nopl
noplūūdēm.
Ja atpaka
atpakaļļ ir atdots cits izstr
izstrāādājums, kas nav nor
norāādīts tie
tieššsaistes re
reģģistr
istrāācijas veidlap
veidlapāā, HP ir ties
tiesīības piepras
pieprasīīt
dal
dalīībniekam segt izmaksas, kas radu
radušā
šāss šā
šāda
da izstr
izstrāādājuma d
dēļ
ēļ..
Laika posms no piepras
pieprasīījuma apstiprin
apstiprināš
āšanas
anas br
brīž
īžaa llīīdz HP izstr
izstrāādājuma(
juma(--u) atdo
atdoššanai un atg
atgūš
ūšanas
anas proced
procedūūru
īsteno
stenoššanai nedr
nedrīīkst p
pāārsniegt 90 kalend
kalendāār ās dienas.
Atl
Atlīīdzin
dzināāmo summu HP izmaks
izmaksāā dal
dalīībniekam. Maks
Maksāājums tiks veikts elektroniski ar bankas p
pāārskait
rskaitīījumu 45 kalend
kalendāāro
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dienu laik
laikāā pēc HP izstr
izstrāādājuma sa
saņņem
emššanas HP Test
Testēš
ēšanas
anas centr
centrāā.
Maks
Maksāājumus var veikt tikai der
derīīgā bankas kont
kontāā Eiropas Ekonomikas zon
zonāā vai Šveic
veicēē.

Rēķinu izrakstīšana naudas atgūšanai
Lai nodro
nodroššin
ināātu atbilsto
atbilstoššus rrēķ
ēķinus
inus ar apmai
apmaiņņas vvēērt
rtīību, uz
uzņē
ņēmums
mums HP autom
automāātiski izraksta rrēķ
ēķinu
inu Dal
Dalīībnieka vvāārd
rdāā.
Šis rrēķ
ēķins
ins tiek nos
nosūūt īts Dal
Dalīībniekam pa ee--pastu.
Ja radu
raduššies jaut
jautāājumi par Programmu vai pieteikuma statusu, llūūdzu, rakstiet uz ee--pasta adresi:
promotions@gps1.hp.com
promotions@gps1.hp.com..
Lai uzmekl
uzmeklēētu pieteikuma statusu, varat ar
arīī pārbaud
rbaudīīt apstiprin
apstiprināājuma ee--past
pastāā pieejamo URL.

D. Saistību atruna
Pabeidzot re
reģģistr
istrēš
ēšanos,
anos, Dal
Dalīībnieki apstiprina, ka piekr
piekrīīt šiem noteikumiem.
HP patur ties
tiesīības izsl
izslēēgt no pied
piedāāv ājuma nepiln
nepilnīīgus, main
mainīītus vai nesalas
nesalasāāmus pieteikumus.
Dal
Dalīībnieki, kuri b
būūs iesniegu
iesniegušši kr
krāāpnieciskus pieteikumus, tiks izsl
izslēēgti no Programmas. HP ir ties
tiesīības celt pras
prasīību.
Uz
Uzņē
ņēmumam
mumam HP papildus ieg
iegāādāt ās HP preces rrēķ
ēķinam
inam ir ties
tiesīības piepras
pieprasīīt no TTāālākp
kpāārdev
rdevēēja/Lietot
ja/Lietotāāja turpm
turpmāākus
ieg
iegāādes un/vai īpa
paššumties
umtiesīību pier
pierāādījumus (piem
(piemēēram, eti
etiķķetes ssēērijas numura, sv
svīītrkodu u.c. fotogr
fotogrāāfijas).
Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP patur ties
tiesīības veikt visu piepras
pieprasīījumu rev
revīīziju, lai ppāārliecin
rliecināātos, vai ir iev
ievēēroti visi Programmas noteikumi,
kā ar
arīī piepras
pieprasīīt papildinform
papildinformāāciju par jebkuriem pieteikumiem un apliecino
apliecinoššajiem dokumentiem.
Ja uz
uzņē
ņēmums
mums HP ir veicis kkļū
ļūdainus
dainus maks
maksāājumus, Dal
Dalīībniekam ir jjāāatmaks
atmaksāā ššie
ie kkļū
ļūdainie
dainie maks
maksāājumi ne vvēēlāk kkāā 28 dienu
laik
laikāā pēc rakstiska zi
ziņņojuma sa
saņņem
emššanas no HP.
Dal
Dalīībnieks piekr
piekrīīt neuzvelt uz
uzņē
ņēmumam
mumam HP atbild
atbildīību par jebk
jebkāādām saist
saistīībām, pretenzij
pretenzijāām, zaud
zaudēējumiem un nodok
nodokļļu
saist
saistīībām, kas var rasties šā
šādos
dos apst
apstāākļos.
Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP nav atbild
atbildīīgs un neuz
neuzņņemas saist
saistīības par jebk
jebkāāda veida tehniskaj
tehniskajāām, aparat
aparatūūras, programmat
programmatūūras,
serveru, ttīīmek
mekļļa viet
vietņņu vai cit
citāām kkļū
ļūm
mēm vai jebk
jebkāādiem boj
bojāājumiem gad
gadīījumos, kad tas ne
neļļauj Dal
Dalīībniekam izmantot
Programmu vai kkāā cit
citāādi trauc
traucēē vi
viņņa dal
dalīību taj
tajāā.
Uz
Uzņē
ņēmums
mums HP neatbild par jebk
jebkāādiem zaud
zaudēējumiem, boj
bojāājumiem vai jebk
jebkāāda veida kait
kaitēējumiem, kas rad
radīīti Dal
Dalīībniekiem
šī
šīss Programmas ietvaros. Tom
Tomēēr nekas šajos noteikumos neparedz izsl
izslēēgt vai ierobe
ierobežžot uz
uzņē
ņēmuma
muma HP atbild
atbildīību par
Dal
Dalīībnieku nnāāvi vai miesas boj
bojāājumiem, ko izrais
izraisīījusi pier
pierāādīta uz
uzņē
ņēmuma
muma HP nolaid
nolaidīība.
HP patur ties
tiesīības main
mainīīt šī
šīss Programmas noteikumus jebkur
jebkurāā br
brīīdī bez iepriek
iepriekšē
šējas
jas pazi
paziņņošanas.
HP patur ties
tiesīības bez iepriek
iepriekšē
šēja
ja br
brīīdin
dināājuma un nekav
nekavēējoties, ja nepiecie
nepiecieššams, p
pāārtraukt programmu juridisku vai
komerci
komerciāālu iemeslu, kas radu
raduššies no piem
piemēērojamajiem ties
tiesīību aktiem, ddēļ
ēļ..
Attiec
Attiecīīgā summa tiks maks
maksāāta tikai tad, ja Dal
Dalīībnieks b
būūs piln
pilnīībā izpild
izpildīījis uz
uzņē
ņēmuma
muma HP pras
prasīības atbilsto
atbilstošši šiem
noteikumiem un saist
saistīītajiem nor
norāādījumiem.
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Uz
Uzņē
ņēmuma
muma HP llēēmumi attiec
attiecīībā uz jebkuriem Programmas aspektiem ir gal
galīīgi un saisto
saistošši.
Šī Programma ir pak
pakļļauta ttāās valsts likumiem, kur
kurāā Dal
Dalīībnieks ir tai re
reģģistr
istrēējies. Str
Strīīdi tiks izskat
izskatīīti ttāās valsts ties
tiesāā, kas
pak
pakļļauta Rekl
Reklāāmdev
mdevēēja jurisdikcijai.
Ja HP izstr
izstrāādājums tiek atdots atpaka
atpakaļļ (t ādējādi izbeidzot pirkuma llīīgumu), vairs nav iesp
iespēējams pretend
pretendēēt uz naudas
atg
atgūš
ūšanu.
anu. Ja nauda jau ir izmaks
izmaksāāta, ttāā piln
pilnīībā jāatmaks
atmaksāā atpaka
atpakaļļ.
Ja maks
maksāājums ir apliekams ar nodokli, visas nodok
nodokļļu saist
saistīības uz
uzņņemas Dal
Dalīībnieks.
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