Noteikumi
HP tirdzniecības garantija HP Ink Tank / HP Smart Tank
UZMANĪBU: PIRMS RE
REĢ
ĢISTR
ISTRĒŠ
ĒŠAN
ANĀ
ĀS HP KOMERCI
KOMERCIĀ
ĀLĀS GARANTIJAS AKCIJAI R
RŪ
ŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOSAC
NOSACĪĪJUMUS
(“NOSAC
NOSACĪĪJUMI
JUMI””). JŪSU RE
REĢ
ĢISTR
ISTRĀ
ĀCIJA AKCIJAI APLIECINA, KA IZLAS
IZLASĪĪJĀT UN PIE
PIEŅ
ŅEMAT ŠOS NOSAC
NOSACĪĪJUMUS UN PIEKR
PIEKRĪĪTAT NO
TIEM IZRIETO
IZRIETOŠŠAJ
AJĀ
ĀM JURIDISKAJ
JURIDISKAJĀ
ĀM SAIST
SAISTĪĪBĀM. JA NEPIEKR
NEPIEKRĪĪTAT ŠIEM NOSAC
NOSACĪĪJUMIEM, LLŪ
ŪDZU, NERE
NEREĢ
ĢISTR
ISTRĒĒJIETIES AKCIJAI.
Akcija ssāākas 13.03.2020 un ir sp
spēēkā, kam
kamēēr HP to izbeidz. TTāā darbojas vis
visāās Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valst
valstīīs,
kur
kurāās HP vai ttāā pilnvarotie HP partneri tirgo atbilst
atbilstīīgos HP printerus, kkāā noteikts zem
zemāāk. Neatkar
Neatkarīīgi no llīīdz
dzīīgām
iepriek
iepriekšē
šējjām akcij
akcijāām šie nosac
nosacīījumi aizst
aizstāāj visas to iepriek
iepriekšē
šējas
jas versijas.
Jūs varat p
pāārskat
rskatīīt, saglab
saglabāāt vai izdruk
izdrukāāt jebkuru šo Nosac
Nosacīījumu da
daļļu. Aicin
Aicināām izdruk
izdrukāāt visa šī dokumenta kopiju un
atsaukties uz to, izmantojot HP komerci
komerciāālās garantijas akcijas pied
piedāāv ājumu.

1. Priekšmets
1.1. Šī HP komerci
komerciāālās garantijas akcija ietver: HP standarta komerci
komerciāālo garantiju (saukta ar
arīī par HP ierobe
ierobežžoto garantiju)
un papildu gadus HP komerci
komerciāālajai garantijai, ja (a) vietn
vietnēē www.hp.com/eu/warrantyextension 60 dienu laik
laikāā pēc
atbilst
atbilstīīgā HP printera (k
(kāā noteikts 2. sada
sadaļā
ļā zem
zemāāk) ieg
iegāādes tiek veikta re
reģģistr
istrāācija un (b) ir pie
pieņņemti šie Nosac
Nosacīījumi.
1.2. HP sniedz šo papla
paplaššin
ināāto komerci
komerciāālo garantiju papildu gadus bez maksas (saska
(saskaņā
ņā ar HP ierobe
ierobežžot
otāās garantijas
pazi
paziņņojuma nosac
nosacīījumiem) un papildus HP standarta komerci
komerciāālajai garantijai un vis
visāām llīīguma, likum
likumīīgaj
gajāām vai
visp
vispāār īgaj
gajāām ties
tiesīību garantij
garantijāām, uz kur
kurāām galalietot
galalietotāājam var b
būūt ties
tiesīības pret produkta p
pāārdev
rdevēēju saska
saskaņā
ņā ar
piem
piemēērojamajiem viet
vietēējiem likumiem. Nek
Nekāādas llīīguma vai likum
likumīīgās garantijas, uz kur
kurāām galalietot
galalietotāājam var b
būūt ties
tiesīības
attiec
attiecīībā pret produkta p
pāārdev
rdevēēju vai jebkuru citu personu, netiek ietekm
ietekmēētas.
1.3. Ja jjūūs esat pat
patēēr ēt ājs, šī
šīss komerci
komerciāālās garantijas papla
paplaššin
ināājuma priek
priekššroc
rocīības tiek piem
piemēērotas papildus vis
visāām
likum
likumīīgaj
gajāām ties
tiesīībām, kas noteiktas pat
patēēr ēt āju aizsardz
aizsardzīības likumos par pre
prečču neatbilst
neatbilstīību ppāārdo
rdoššanas llīīgumam. Šī
papla
paplaššin
ināāt ās komerci
komerciāālās garantijas akcija nek
nekāādā veid
veidāā neierobe
neierobežžo un neietekm
neietekmēē pat
patēēr ēt āja likum
likumīīgās ties
tiesīības. SSīīkāka
inform
informāācija pieejama šeit: Juridisk
Juridiskāā garantija pat
patēēr ēt ājiem
jiem..
1.4. Uz HP tirdzniec
tirdzniecīības garantijas attieksies pazi
paziņņojums par HP ierobe
ierobežžoto garantiju, kas nos
nosūūt īts kop
kopāā ar jjūūsu atbilst
atbilstīīgo
HP produkts (atbilsto
(atbilstošši šā termina defin
definīīcijai zem
zemāāk). JJūūs varat iepaz
iepazīīties ar pazi
paziņņojumu par HP ierobe
ierobežžoto garantiju ar
arīī
šeit: šeit
eit.. Ja rodas pretrunas starp pazi
paziņņojumu par HP ierobe
ierobežžoto garantiju, kas sniegta kop
kopāā ar jjūūsu atbilst
atbilstīīgo HP
produkts, un garantiju, kas pieejama tie
tieššsaist
saistēē iepriek
iepriekššmin
minēētaj
tajāā sait
saitēē, par noteico
noteicoššo tiek uzskat
uzskatīīta garantija, kas
pievienota jjūūsu atbilst
atbilstīīgajam HP produktsm.

2. Attiecināmie produkti
2.1. Lai izmantotu šo akcijas pied
piedāāv ājumu, akcijas norises laik
laikāā ir jjāāieg
iegāādājas attiecin
attiecināāmais produkti ((““atbilst
atbilstīīgais HP
produkti
produkti””). Attiecin
Attiecināāmie produkts ir nor
norāādīti A tabul
tabulāā.
2.2. Turkl
Turklāāt attiecin
attiecināāmo HP produkts ir jjāāatbalsta HP klientu apkalpo
apkalpoššanai (attiecin
(attiecināāmajiem HP produktsem parasti tiek
nodro
nodroššin
ināāts atbalsts 5 gadus p
pēēc produkta ra
ražžošanas beig
beigāām. LLūūdzam ņemt vvēēr ā, ka par pakalpojuma beig
beigāām netiek
sniegts nek
nekāāds pazi
paziņņojums).
2.3. LLūūdzu, ņemiet vvēēr ā, ka HP neveic nek
nekāādu datu izseko
izsekoššanu bez galalietot
galalietotāāja piekri
piekriššanas. Šai akcijai nav nepiecie
nepiecieššama
ier
ierīīces izseko
izsekoššana vai komunik
komunikāācija ar ier
ierīīci. Lai ieg
iegūūtu HP rrāādīt āja kodu, nav nepiecie
nepiecieššama komunik
komunikāācija starp HP un ier
ierīīci.

3. Pieteikšanās HP komerciālajai garantijai
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3.1. Pieteikumi HP komerci
komerciāālās garantijas akcijai ir jjāāiesniedz ne vvēēlāk kkāā 60 dienu laik
laikāā pēc atbilst
atbilstīīgā HP printera ieg
iegāādes.
3.2. Pieteikumi ir jjāāiesniedz tikai galalietot
galalietotāājiem (t.i., klientiem, kas produktus ieg
iegāādājas savam vajadz
vajadzīībām).
3.3. Viens galalietot
galalietotāājs var iesniegt pieteikumus par ne vair
vairāāk kkāā 50 atbilst
atbilstīīgajiem HP produktsem.

4. Reģistrējieties HP tirdzniecības garantijas īpašajam piedāvājumam
4.1. JJūūs varat re
reģģistr
istrēēties akcijai vietn
vietnēē: www.hp.com/eu/warrantyextension
www.hp.com/eu/warrantyextension.. Jums ir jjāāsniedz HP visa oblig
obligāāt ā
inform
informāācija, kas piepras
pieprasīīta nor
norāādītaj
tajāā re
reģģistr
istrāācijas ttīīmek
mekļļa vietn
vietnēē.
4.2. Jums ar
arīī būs jjāāiesniedz HP jaunieg
jauniegāādāt ā atbilst
atbilstīīgā HP printera ssēērijas numurs un produkta kods, kkāā ar
arīī personas dati
(v
(vāārds, uzv
uzvāārds, adrese, pasta indekss, ee--pasts). Turkl
Turklāāt HP ir jjāābūt pieejamai/nos
pieejamai/nosūūt ītai jaun
jaunāā atbilst
atbilstīīgā HP printera
pārdo
rdoššanas vai pieg
piegāādes čeka kopijai, kur
kurāā nor
norāādīts čeka izsnieg
izsniegššanas datums, ieg
iegāādes datums, pilnvarot
pilnvarotāā HP p
pāārdev
rdevēēja
vai mazumtirgot
mazumtirgotāāja nosaukums un produkta apraksts ("Pirkuma apliecin
apliecināājums").
4.3. Lai sniegtu Pirkuma apliecin
apliecināājumu, ir iesp
iespēējams izmantot jebkuru no ttāālāk nor
norāādītaj
tajāām metod
metodēēm:
a. Re
Reģģistr
istrēš
ēšanas
anas laik
laikāā aug
augššupiel
upielāādējiet pirkuma apstiprin
apstiprināājumu: www.hp.com/eu/warrantyextension
www.hp.com/eu/warrantyextension;;
b. nos
nosūūt īt Pirkuma apliecin
apliecināājuma dokumentus
pa faksu: +49 7031 7632 5111
pa pastu:
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
VĀCIJA

e-pastu: promotions@gps1.hp.com
Ja ssūūt āt Pirkuma apliecin
apliecināājumu pa faksu, pastu vai ee--pastu, oblig
obligāāti i) jjāānor
norāāda akcijas re
reģģistr
istrāācijas piepras
pieprasīījuma atsauces
numurs, un ii) tas ir jjāāizdara četrpadsmit (14) dienu laik
laikāā kop
kopšš re
reģģistr
istrāācijas ttīīmek
mekļļa vietnes apmekl
apmeklēējuma. Ja jjūūs nesniegsit
pirkuma apliecin
apliecināājumu noteiktaj
noteiktajāā laik
laikāā, jūsu piepras
pieprasīījums re
reģģistr
istrēēties akcijai tiks atcelts.

5. Pirkuma apliecinājums
Pirkuma apliecin
apliecināājuma (r
(rēķ
ēķina)
ina) kopij
kopijāā jābūt nor
norāādītai šā
šādai
dai inform
informāācijai:



t ālākp
kpāārdev
rdevēēja nosaukums un adrese,
aparat
aparatūūras produkta nosaukums/modelis.
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6. Sērijas numurs
Ja neiesniegsit pareizo ssēērijas numuru, neb
nebūūs iesp
iespēējams main
mainīīt jjūūsu HP standarta garantiju uz HP komerci
komerciāālo garantiju.

7. Izņēmums attiecībā uz apvienojumu ar citiem HP apkopes pakotnes (CarePack) pakalpojumiem
Ja jau esat ieg
iegāādāju
juššies elektronisko HP Care Pack un to re
reģģistr
istrēēju
jušši, jjūūs nevarat piedal
piedalīīties šaj
ajāā īīpa
paššaj
ajāā pied
piedāāv ājum
jumāā. Ja
esat re
reģģistr
istrēēju
juššies šim īpa
paššajam pied
piedāāv ājumam, jjūūs nevar
nevarēēsiet ieg
iegāādāties HP Care Pack pakalpojumus re
reģģistr
istrēētajam
produktam. TTāāpēc nere
nereģģistr
istrēējieties šim īpa
paššajam pied
piedāāv ājumam, ja vvēēlaties izmantot alternat
alternatīīvus HP Care Pack
pakalpojumus.

8. Personas dati
HP Priv
Privāātuma pazi
paziņņojums vietn
vietnēē http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html regul
regulēē visu personas datu vvāākšanu
un izmanto
izmantoššanu. Iesniedzot savus personas datus, jjūūs piekr
piekrīītat HP Priv
Privāātuma pazi
paziņņojuma noteikumiem. P
Pēēc piepras
pieprasīījuma
jūs varat atsaukt iepriek
iepriekšš sniegtu piekri
piekriššanu vai piepras
pieprasīīt labot, groz
grozīīt, ierobe
ierobežžot, padar
padarīīt anon
anonīīmus vai dz
dzēēst savus
personas datus, klik
klikšķ
šķinot
inot uz šī
šīss saites: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394.. Atsevi
Atsevišķ
šķos
os gad
gadīījumos
jūsu piepras
pieprasīījums var tikt noraid
noraidīīts, pamatojoties uz likum
likumīīgu iz
izņē
ņēmumu,
mumu, piem
piemēēram, ja inform
informāācijas snieg
sniegššana atkl
atklāātu
personas datus par citu personu vai ja sniegt šā
šādu
du inform
informāāciju mums nav likum
likumīīgi at
atļļauts.

9. Vispārīgi nosacījumi
9.1. Ja jjūūs neiev
neievēērojat šos Nosac
Nosacīījumus, HP ir ties
tiesīības nenodro
nenodroššin
ināāt HP komerci
komerciāālās garantijas papildu gadus
re
reģģistr
istrēētajam produktam. Jebk
Jebkāāda nosac
nosacīījumu neiev
neievēēro
roššana jebkur
jebkurāā laik
laikāā padar
padarīīs pras
prasīību par sp
spēēkā neeso
neesoššu, izbeidzot
līgumattiec
gumattiecīības.
9.2. Akcijas re
reģģistr
istrāācijas pieteikumi, kas ir nepiln
nepilnīīgi vai satur nepareizu inform
informāāciju, netiks apstr
apstrāādāti.
9.3. HP jebkur
jebkurāā laik
laikāā var akciju atsaukt un/vai main
mainīīt ttāās noteikumus bez pazi
paziņņojuma.
9.4. P
Pēēc re
reģģistr
istrāācijas HP tirdzniec
tirdzniecīības garantija tiks attiecin
attiecināāta ar
arīī uz un piln
pilnīībā atbild
atbildīīs šiem nosac
nosacīījumiem.
A tabulā:
HP tirdzniecības garantija

Produkts pieejams
līdz

Kods

Attiecīgie HP produkti

Z4B53A

HP Ink Tank Wireless 415 All
All-in
in--One

U9UC1E - HP 2 year Standard Exchange MFP
Page Limit

31.10.2022

1TJ09A

HP Smart Tank 515

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

4SB24A HP Smart Tank 530

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

Y0F71A HP Smart Tank 615

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

3YW48A Smart Tank Plus 658

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

3YW72A Smart Tank Plus 558

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

6UU48A HP Smart Tank 670 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28C12A HP Smart Tank 675 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

6UU46A HP Smart Tank 720 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022
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28B51A HP Smart Tank 725 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

6UU47A HP Smart Tank 750 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B72A HP Smart Tank 755 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

4WF66A HP Smart Tank 790 All
All--in
in--One U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

28B96A HP Smart Tank 795 All
All--in
in--One U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

28B54A

HP Smart Tank 7005 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B55A

HP Smart Tank 7006 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B75A

HP Smart Tank 7305 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B76A

HP Smart Tank 7306 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28C02A

HP Smart Tank 7605 All
All--in
in-One

U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

28C03A

HP Smart Tank 7606 All
All--in
in-One

U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

Nosacījumi atjaunināti 2019. gada jūnijs.
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