Warunki ogólne
1. Zasady prowadzonego przez HP programu „Wymieniaj i oszczędzaj“ (Trade-In and Save)
W ramach programu „Wymieniaj i oszcz
oszczęędzaj
dzaj““ spó
spółłka HP International Sarl ((„„HP
HP““) przyznaje okre
okreśślon
lonąą kwot
kwotęę wymiany za
przeniesienie na HP w
włłasno
asnośści u
użżywanych produktów, które ssąą zwracane przez uczestnika Programu do HP przy zakupie
nowego produktu HP, obj
objęętego niniejszym programem (wi
(więęcej informacji znajduje si
sięę w Witrynie). Kwota wymiany jest
jednak przyznawana wy
wyłą
łącznie
cznie pod warunkiem, że uczestnik Programu dokonuje jednocze
jednocześśnie, w mo
możżliwy do
zweryfikowania sposób, powi
powiąązanego zakupu jednego z nowych produktów HP wymienionych w Witrynie.
Program „Wymieniaj i oszcz
oszczęędzaj
dzaj““ jest okre
okreśślany w niniejszym dokumencie jako „Program””.
Łączenie uczestnictwa w Programie z innymi promocjami i ofertami specjalnymi
Nie jest dopuszczalne zg
zgłłoszenie do Programu zwi
zwiąązane z zakupem danego nowego produktu HP, je
jeśśli ten nowy produkt
zosta
zostałł zakupiony w ramach promocji lub ofert specjalnych (w tym cen specjalnych), prowadzonych lub oferowanych
przez podmioty z grupy kapita
kapitałłowej do której nale
należży HP.
Uczestnicy
W Programie mog
mogąą bra
braćć udzia
udziałł wy
wyłą
łącznie
cznie przedsi
przedsięębiorcy bbęędący klientami ko
końńcowymi, którzy zakupuj
zakupująą dany nowy
produkt HP na potrzeby prowadzonej przez siebie dzia
działłalno
alnośści zawodowej lub gospodarczej (zwani dalej „Klientami
ko
końńcowymi
cowymi““) lub dzia
działłaj
ająący na rzecz Klientów ko
końńcowych odsprzedawcy produktów firmy HP (w zakresie i na zasadach
okre
okreśślonych w rozdziale 16). W Programie nie mog
mogąą bra
braćć udzia
udziałłu konsumenci. Tylko Klienci ko
końńcowi otrzymuj
otrzymująą w
Programie kwot
kwotęę wymiany.
Podmiot dokonuj
dokonująący zg
zgłłoszenia do Programu i ubiegaj
ubiegająący si
sięę o wyp
wypłłat
atęę kwoty wymiany zwany bbęędzie w niniejszym
dokumencie „Uczestnikiem
Uczestnikiem““.
Podmiot otrzymuj
otrzymująący kwot
kwotęę wymiany zwany bbęędzie w niniejszym dokumencie „Podmiotem wyznaczonym
wyznaczonym””.
Produkty
Lista drukarek i skanerów obj
objęętych Programem jest dost
dostęępna w witrynie internetowej Programu pod adresem:
www.hp.com/eur/tradein ((„„Witryna
Witryna““).
Drukarki i skanery, których zakup pozwala na udzia
udziałł w programie, ssąą w niniejszym dokumencie okre
okreśślane jako
“Produkty””.
Zg
Zgłłaszane przez Uczestnika u
użżywane produkty, które bbęędą zwracane w ramach Programu ssąą okre
okreśślane jako
„Wymieniane produkty””.
Czas obowiązywania Programu
Czas obowi
obowiąązywania Programu, termin sk
skłładania zg
zgłłosze
oszeńń do Programu, nowe Produkty HP obj
objęęte Programem oraz
dok
dokłładne kwoty wymiany ssąą podawane w Witrynie internetowej.
HP zastrzega sobie prawo do zako
zakońńczenia Programu lub zmiany jego warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego
powiadomienia.
Transport
1/8

Warunki ogólne
Koszty transportu Wymienianych produktów oraz zwi
zwiąązane z transportem koszty takie jak podatki i op
opłłaty celne ponosi
HP.
Zapytania ofertowe
Pod adresem www.hp.com/eur/tradein
Uczestnicy mog
mogąą zapozna
zapoznaćć si
sięę z informacjami na temat Programu i uzyska
uzyskaćć ofert
ofertęę odkupienia Wymienianych
produktów.
2. Warunki Programu
Wymieniany produkt mo
możże by
byćć zg
zgłłaszany do Programu wy
wyłą
łącznie
cznie w zwi
zwiąązku z zakupem Produktu, który nie zosta
zostałł
jeszcze wskazany w jakimkolwiek innym zg
zgłłoszeniu do Programu.
Uczestnik akceptuj
akceptująący warunki Programu musi by
byćć równie
równieżż wnioskodawc
wnioskodawcąą zg
zgłłaszaj
aszająącym dany Wymieniany produkt do
Programu. Kwot
Kwotęę wymiany otrzymuje Podmiot wyznaczony zgodnie z informacjami, jakie Uczestnik poda
podałł w trakcie
dokonywania zg
zgłłoszenia danego Wymienianego produktu do Programu.
Konto bankowe podane podczas rejestracji danego Wymienianego produktu do Programu i adres w
włłaściciela tego konta
musz
musząą zgadza
zgadzaćć si
sięę z danymi podanymi na fakturze zakupu nowego Produktu, udost
udostęępnionej przez Uczestnika podczas tej
rejestracji.
Zg
Zgłłoszenie do Programu wymiany musi by
byćć zwi
zwiąązane wy
wyłą
łącznie
cznie z zakupem nowych produktów HP. Produkty
demonstracyjne, remarketingowe i u
użżywane ssąą wy
wyłą
łączone
czone z Programu.
Ka
Każżdy Wymieniany produkt mo
możże by
byćć zg
zgłłaszany do Programu jedynie w zwi
zwiąązku z zakupem analogicznego Produktu i
musi nale
należżeć do tej samej kategorii, co nabyty Produkt.
Zakwalifikowanie si
sięę do Programu wymaga, aby Podmiot wyznaczony ka
każżdorazowo naby
nabyłł Produkt HP obj
objęęty
Programem i dokona
dokonałł zwrotu Wymienianego produktu produkowanego przez HP lub innego dostawc
dostawcęę.
W Programie mog
mogąą wzi
wziąć
ąć udzia
udziałł tylko Klienci ko
końńcowi, których siedziba mie
mieśści si
sięę w Polsce.
3. Opis i czas obowiązywania Programu
Aby wzi
wziąć
ąć udzia
udziałł w Programie nale
należży kupi
kupićć obj
objęęty Programem Produkt HP do dnia 31.01.2023 i zg
zgłłosi
osićć do wymiany
obj
objęęty Programem, sprawny produkt dowolnej marki.
W ci
ciąągu maksymalnie 30 dni od daty zakupu nowego Produktu.
Niepe
Niepełłne zg
zgłłoszenia do Programu b
bęędą automatycznie odrzucane. Niepe
Niepełłne zg
zgłłoszenia do Programu nale
należży odpowiednio
uzupe
uzupełłni
nićć i przes
przesłłać ponownie. Zg
Zgłłoszenie do Programu jest uznawane za niepe
niepełłne, je
jeśśli spe
spełłnia co najmniej jedno z
nast
nastęępuj
pująących kryteriów:
a. Na formularzu zg
zgłłoszenia do Programu nie podano wymaganych informacji, np.: numerów seryjnych zakupionych
nowych Produktów,
b. Dowody zakupu nowego Produktu za
załą
łączone
czone do zg
zgłłoszenia do Programu wskazuj
wskazująą, że: data zakupu nowego
Produktu wykracza poza ramy czasowe Programu, zg
zgłłoszenie zosta
zostałło dokonane pó
późźniej ni
niżż 30 dni od daty zakupu
nowego Produktu lub zg
zgłłoszenie dotyczy produktów nieobj
nieobjęętych Programem.
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c. Produkty spe
spełłniaj
niająące wymagania Programu nie zosta
zostałły dostarczone do HP w wymaganym terminie, wynosz
wynosząącym
30 dni od dnia ich zg
zgłłoszenia do Programu.

4. Umowa odkupienia Wymienianego produktu
Za po
pośśrednictwem Witryny Uczestnik, w imieniu Podmiotu wyznaczonego, dokonuje zg
zgłłoszenia danego Wymienianego
produktu do Programu oraz zwi
zwiąązanego z tym wniosku o wyp
wypłłat
atęę kwoty wymiany. Przyjmuj
Przyjmująąc warunki umowy
odkupienia Wymienianego produktu, Uczestnik potwierdza, że wszystkie zg
zgłłoszone przez niego Wymieniane produkty
znajduj
znajdująą si
sięę w posiadaniu Podmiotu wyznaczonego od co najmniej 6 miesi
miesięęcy i by
byłły u
użżywane wewn
wewnąątrz przedsi
przedsięębiorstwa
Podmiotu wyznaczonego.
Podmiot wyznaczony musi zapewni
zapewnićć, że zg
zgłłoszony do Programu w jego imieniu Wymieniany produkt jest jego
własno
asnośści
ciąą, nie jest obci
obciąż
ążony
ony ani w chwili jego wydania nie b
bęędzie obci
obciąż
ążony
ony prawem zastawu ani jakimikolwiek innymi
prawami osób trzecich, w tym że nie stanowi on ani nie bbęędzie stanowi
stanowiłł przedmiotu zabezpieczenia. Dodatkowo Podmiot
wyznaczony musi zapewni
zapewnićć, że osobom trzecim nie przys
przysłługuj
ugująą jakiekolwiek prawa do Wymienianego produktu
ograniczaj
ograniczająące mo
możżliwo
liwość
ść przeniesienia jego w
włłasno
asnośści na HP oraz że jest on upowa
upoważżniony do przeniesienia na HP
własno
asnośści tego produktu.
Podmiot wyznaczony musi zapewni
zapewnićć, że zg
zgłłaszane do Programu Wymieniane produkty ssąą wolne od ogranicze
ograniczeńń i
obci
obciąż
ążeeń, włą
łączaj
czająąc w to ograniczenia i obci
obciąż
ążenia
enia zwi
zwiąązane z nieprzenoszalno
nieprzenoszalnośści
ciąą oprogramowania osób trzecich lub
płatno
atnośściami op
opłłat licencyjnych za to oprogramowanie.
Z chwil
chwiląą przyj
przyjęęcia warunków Programu, co ma miejsce podczas rejestracji zg
zgłłoszenia do Programu za po
pośśrednictwem
Witryny, zostaje zawarta pomi
pomięędzy HP i Podmiot wyznaczonym umowa odkupienia Wymienianego produktu, w ramach
której Podmiot wyznaczony przenosi na HP w
włłasno
asność
ść Wymienianego Produktu zg
zgłłoszonego do Programu, za
zaśś HP
zobowi
zobowiąązuje si
sięę do zap
zapłłaty kwoty wymiany ustalonej zgodnie z warunkami Programu.
W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub zg
zgłłoszenia do Programu Wymienianego produktu,
który nie spe
spełłnia warunków w Programie dane zg
zgłłoszenie nie bbęędzie przetwarzane. Dodatkowo w takim przypadku HP
jest uprawnione do odst
odstąąpienia od wskazanej powy
powyżżej umowy w ca
całłości. Z powy
powyżższego prawa do odst
odstąąpienia HP mo
możże
skorzysta
skorzystaćć w terminie jednego roku od dnia dokonania zg
zgłłoszenia lub jednego roku od dnia wykrycia danego naruszenia
lub nie
nieśścis
cisłłości danych, w zale
zależżno
nośści od tego, który z tych terminów up
upłływa pó
późźniej. HP zastrzega sobie prawo do
wstrzymania p
płłatno
atnośści i/lub do przeprowadzenia kontroli wniosków, w przypadku których stwierdzono nieprawid
nieprawidłłowo
owośści.
5. Dowód zakupu nowego Produktu HP
Dowód zakupu (np. faktura) nowego Produktu HP nale
należży przed
przedłłoży ć w momencie zg
zgłłoszenia do Programu danego
Wymienianego produktu. W razie nie przekazania dowodu zakupu w powy
powyżższym terminie HP mo
możże odst
odstąąpi
pićć od umowy
odkupienia danego Wymienianego produktu. Z powy
powyżższego prawa HP mo
możże skorzysta
skorzystaćć w terminie roku od dnia up
upłływu
wskazanego powy
powyżżej terminu 30 dniowego.
Dowód zakupu nowego Produktu HP musi zawiera
zawieraćć nast
nastęępuj
pująące informacje:




imi
imięę i nazwisko oraz adres Klienta ko
końńcowego,
imi
imięę i nazwisko oraz adres sprzedawcy (zgodnie z danymi w zg
zgłłoszeniu),
model i numer seryjny nowego Produktu HP.
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Po dokonaniu zg
zgłłoszenia do Programu zostanie wys
wysłłana wiadomo
wiadomość
ść email z potwierdzeniem, w której podane bbęędą
numer zg
zgłłoszenia oraz instrukcje dotycz
dotycząące dalszych etapów procesu. TTęę wiadomo
wiadomość
ść e-mail nale
należży wydrukowa
wydrukowaćć i
zachowa
zachowaćć. Przy wszystkich pytaniach zwi
zwiąązanych z Programem nale
należży poda
podaćć numer zg
zgłłoszenia.
HP zastrzega sobie prawo za
zażą
żądania
dania od Uczestnika lub Podmiotu wyznaczonego nie tylko rachunku dotycz
dotycząącego
zakupionego Produktu, ale równie
równieżż innych dowodów zakupu i/lub posiadania tego Produktu (np. zdj
zdjęęcia nalepki z
numerem seryjnym, kodu kreskowego).
6. Warunki i wymogi dotyczące Wymienianych produktów
Podane przez HP kwoty wymiany za zwracane Wymieniane produkty dotycz
dotycząą wy
wyłą
łącznie
cznie sprawnych urz
urząądze
dzeńń.
Wymieniane produkty w chwili ich zwrotu do HP musz
musząą by
byćć kompletne, nieuszkodzone i zawiera
zawieraćć wszystkie akcesoria dla
danego urz
urząądzenia.
Zwracane produkty musz
musząą mie
miećć mo
możżliwo
liwość
ść wydrukowania strony testowej.
Przed odes
odesłłaniem Wymienianych produktów do HP nale
należży usun
usunąć
ąć wszystkie zapisane na nich dane. Po zwróceniu
Wymienianych produktów do HP nie ma mo
możżliwo
liwośści odzyskania danych. HP nie ponosi odpowiedzialno
odpowiedzialnośści za utrat
utratęę
danych zapisanych na zwracanym Wymienianym produkcie. HP nie ponosi żadnej odpowiedzialno
odpowiedzialnośści za mo
możżliwe ryzyko
trafienia nieusuni
nieusunięętych danych w rręęce osób trzecich.
Wymieniane produkty zwracane do HP nie mog
mogąą by
byćć zanieczyszczone substancjami biologicznymi, chemicznymi ani
radioaktywnymi.
W przypadku drukarek jest wymagane, aby Wymieniany produkt zwrócony do HP by
byłł w stanie wydrukowa
wydrukowaćć stron
stronęę
testow
testowąą. Do Wymienianego produktu zwracanego do HP nale
należży do
dołą
łączy
czyćć wszystkie akcesoria, np. wk
wkłłady atramentowe
lub wk
wkłłady z tonerem.
7. Warunki dotyczące wypłaty kwoty wymiany
Kwota wymiany zwi
zwiąązana z danym Wymienianym produktem stanowi ca
całłkowit
kowitąą cen
cenęę, za któr
którąą HP ten produkt odkupuje
i jest wyp
wypłłacona przez HP wy
wyłą
łącznie
cznie na rzecz Podmiotu wyznaczonego w zg
zgłłoszeniu dotycz
dotycząącym danego Wymienianego
produktu. Wyp
Wypłłata kwoty wymiany zostanie dokonana zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika podczas zg
zgłłaszania
Wymienianego produktu do Programu. Wyp
Wypłłata kwoty wymiany nast
nastęępuje przelewem za po
pośśrednictwem bankowo
bankowośści
elektronicznej w ci
ciąągu 45 dni od daty odebrania Wymienianego produktu przez HP i dokonania weryfikacji zgodno
zgodnośści tego
produktu z niniejszym dokumentem i dokonanym zg
zgłłoszeniem do Programu.
Płatno
atnośści mo
możżna dokonywa
dokonywaćć wy
wyłą
łącznie
cznie w ramach wa
ważżnego konta bankowego na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcari.
W przypadku jakiegokolwiek omy
omyłłkowego dokonania p
płłatno
atnośści przez HP w ramach Programu (np. dokonania p
płłatno
atnośści w
oparciu o bbłę
łędne
dne informacje udzielone przez Uczestnika), Uczestnik i Podmiot wyznaczony ssąą zobowi
zobowiąązani do zwrotu
wszelkich omy
omyłłkowo otrzymanych p
płłatno
atnośści. Zwrot powy
powyżższych p
płłatno
atnośści nast
nastąąpi w terminie wskazanym w pisemnym
wezwaniu przes
przesłłanym przez HP, nie krótszym ni
niżż 28 dni od jego otrzymania. Uczestnik i Podmiot wyznaczony
oświadcza, że zwolni HP z wszelkiej odpowiedzialno
odpowiedzialnośści za zobowi
zobowiąązania, roszczenia, szkody i zobowi
zobowiąązania podatkowe,
które ssąą zwi
zwiąązane z powy
powyżższymi okoliczno
okolicznośściami.
8. Kwestie logistyczne
Wymieniane produkty, zg
zgłłoszone do Programu, musz
musząą znajdowa
znajdowaćć si
sięę w kraju, w którym zostaje dokonane ich zg
zgłłoszenie
do Programu obejmuj
obejmująące wniosek o wyp
wypłłat
atęę kwoty wymiany.
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Uczestnik jest odpowiedzialny za deinstalacj
deinstalacjęę Wymienianych produktów i odpowiednie przygotowanie ich do wysy
wysyłłki. HP
pokrywa koszty wysy
wysyłłki (wymagane jest u
użżycie etykiety wysy
wysyłłkowej udost
udostęępnionej przez HP) i recyklingu (je
(jeśśli to
konieczne) Wymienianych produktów.
Aby zagwarantowa
zagwarantowaćć bezpieczny odbiór Wymienianych produktów, nale
należży zapakowa
zapakowaćć je zgodnie z nast
nastęępuj
pująącymi
wskazówkami:
a. Wymieniane produkty nale
należży zapakowa
zapakowaćć w pude
pudełłko kartonowe o mocnej konstrukcji, zapewniaj
zapewniająące odpowiedni
odpowiedniąą
stabilno
stabilność
ść..
b. Na zewn
zewnęętrznej cz
częś
ęści
ci paczki nale
należży umie
umieśści
cićć etykiet
etykietęę wysy
wysyłłkow
kowąą, udost
udostęępnion
pnionąą przez HP w Witrynie podczas
rejestracji zg
zgłłoszenia Wymienianego produktu do Programu. Etykiet
Etykietęę nale
należży przymocowa
przymocowaćć przy u
użżyciu
przezroczystej ta
taśśmy klej
klejąącej. Umieszczenie etykiety wysy
wysyłłkowej HP jest wa
ważżne, poniewa
ponieważż bierze ona udzia
udziałł w
przetwarzaniu danego zg
zgłłoszenia i umo
umożżliwia realizacj
realizacjęę Programu w odniesieniu do danego Wymienianego
produktu.
HP nie odpowiada za koszty prawid
prawidłłowego opakowania Wymienianych produktów.
Wymieniane produkty przeznaczone do odbioru musz
musząą by
byćć gotowe do wysy
wysyłłki, a w przypadku produktów o masie
przekraczaj
przekraczająącej 75 kg musz
musząą znajdowa
znajdowaćć si
sięę na palecie. Numer referencyjny w Programie wymiany musi by
byćć dobrze
widoczny na zewn
zewnęętrznej cz
częś
ęści
ci paczki. Etykiet
Etykietęę wysy
wysyłłkow
kowąą nale
należży przymocowa
przymocowaćć w sposób zapewniaj
zapewniająący czytelno
czytelność
ść i
uniemo
uniemożżliwiaj
liwiająący odpadni
odpadnięęcie. Produkt jest odbierany u drzwi wej
wejśściowych do budynku.
W umówionym terminie HP wysy
wysyłła kuriera na adres podany przez Uczestnika podczas zg
zgłłaszania Wymienianego
produktu do Programu za po
pośśrednictwem Witryny. Je
Jeśśli kurier HP nie bbęędzie móg
mógłł przyby
przybyćć w wyznaczonym terminie,
skontaktuje si
sięę z Uczestnikiem Programu w celu ustalenia innego terminu. Je
Jeśśli Wymieniane produkty nie bbęędą gotowe do
odbioru w umówionym terminie i spowoduje to konieczno
konieczność
ść ponownego przybycia kuriera z HP w innym dniu, Uczestnik
Programu zostanie odklejenie powsta
powstałłymi w ten sposób kosztami.
Obowi
Obowiąązkowe jest przetestowanie zwracanego produktu przed wysy
wysyłłką. Test ten mo
możże by
byćć przeprowadzony wy
wyłą
łącznie
cznie
przez upowa
upoważżnione osoby z firmy lub uczestnika. Na odpowiednim dowodzie testowym musi by
byćć podany numer seryjny
urz
urząądzenia (np. strona testowa drukarki z ustawie
ustawieńń drukarki). Dowód musi by
byćć przechowywany przez uczestnika przez 6
miesi
miesięęcy i w razie potrzeby udost
udostęępniany firmie HP lub w
włładzom. Akceptuj
Akceptująąc warunki uczestnictwa i zwi
zwiąązany z nimi
udzia
udziałł w programie, klient potwierdza, że przeprowadzi
przeprowadziłł test lub że produkt jest w pe
pełłni sprawny. Dalsze instrukcje mo
możżna
znale
znaleźć
źć na etykiecie wysy
wysyłłkowej.
Okres od dokonania zg
zgłłoszenia danego Wymienianego produktu do Programu do czasu odbioru Wymienianego produktu
przez kuriera nie mo
możże przekroczy
przekroczyćć 30 dni roboczych. Poprzez dni robocze rozumiane ssąą dni tygodnia z wy
wyłą
łączeniem
czeniem
sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
HP odbiera Wymieniane produkty jedynie z obszaru Polski.
Przed wysy
wysyłłką nale
należży wyj
wyjąć
ąć z drukarek wk
wkłłady atramentowe lub wk
wkłłady z tonerem. Akcesoria mo
możżna w
włłoży ć do tej
samej paczki, w której znajduj
znajdująą si
sięę Wymieniane produkty, ale nale
należży je zapakowa
zapakowaćć oddzielnie.
9. Przeniesienie własności i ryzyka
Z chwil
chwiląą przekazania kurierowi Wymienianego produktu prawo do jego w
włłasno
asnośści przechodzi na HP. HP uzyskuje prawo do
Wymienianego produktu wolne od jakichkolwiek obci
obciąż
ążeeń i praw osób trzecich, w szczególno
szczególnośści wolne od zastawu oraz nie
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będące przedmiotem zabezpiecze
zabezpieczeńń.
Przekazanie Wymienianego produktu kurierowi upowa
upoważżnionemu przez HP jest ostateczne i wi
wiążą
ążące.
ce.
10. Klauzula dotycząca wykluczenia przyjęcia zwrotu Wymienianych produktów
Wymieniane produkty, których dane podano podczas zg
zgłłoszenia do Programu za po
pośśrednictwem Witryny, musz
musząą zosta
zostaćć
przekazane do HP w celu ich zakwalifikowania. Gdy zg
zgłłoszony do Programu Wymieniany produkt (wraz z akcesoriami)
zostanie odebrany, Uczestnik nie ma mo
możżliwo
liwośści odzyskania go. Zg
Zgłłoszony do Programu Wymieniany Produkt, który
zosta
zostałł przekazany kurierowi staje si
sięę własno
asnośści
ciąą HP.
11. Zwrot niewłaściwego Wymienianego produktu
Je
Jeśśli produkt przygotowany do zwrotu i/lub przes
przesłłany do punktu kontroli jest inny ni
niżż Wymieniany produkt zg
zgłłoszony do
Programu za po
pośśrednictwem Witryny, wówczas HP ma prawo obci
obciąż
ążyy ć Podmiot wyznaczony kosztami zwi
zwiąązanymi ze
zwrotem tego produktu, o ile pomy
pomyłłka nie by
byłła oczywista dla HP.
12. Niedotrzymanie warunków Programu
Wymieniany produkt przekazany do HP musi by
byćć zgodny z informacjami podanymi przez Uczestnika w jego zg
zgłłoszeniu
do Programu dokonywanym za po
pośśrednictwem Witryny. W przypadku niezgodno
niezgodnośści mi
mięędzy otrzymanym przez HP
Wymienianym produktem a danymi dotycz
dotycząącymi tego produktu podanymi przez Uczestnika podczas zg
zgłłaszania go do
Programu za po
pośśrednictwem Witryny, HP zastrzega sobie prawo do niewyp
niewypłłacenia kwoty wymiany lub pomniejszenia jej
o warto
wartość
ść wynikaj
wynikająącą z ró
różżnicy pomi
pomięędzy warto
wartośści
ciąą Wymienianego produktu deklarowanego do zwrotu a warto
wartośści
ciąą
produktu odebranego przez HP, je
jeśśli warto
wartość
ść otrzymanego produktu jest ni
niżższa. W powy
powyżższym przypadku HP jest tak
takżże
uprawnione do odst
odstąąpienia od ca
całłości lub cz
częś
ęści
ci umowy odkupienia Wymienianego produktu. Z powy
powyżższego prawa do
odst
odstąąpienia HP mo
możże skorzysta
skorzystaćć w terminie roku od dnia, w którym HP otrzyma
otrzymałło od Uczestnika dany Wymieniany
produkt.
13. Utylizacja
Je
Jeśśli produkt musi zosta
zostaćć poddany recyklingowi, HP gwarantuje przyjazn
przyjaznąą dla środowiska utylizacj
utylizacjęę zwróconych
wymienianych produktów. Wymieniany produkt zostanie zutylizowany na obszarze UE i prawdopodobnie nie pozostanie
na terytorium kraju, w którym Uczestnik bra
brałł udzia
udziałł w programie.
14. Wystawianie faktury
Uczestnictwo w Programie wymaga, aby Uczestnik zaakceptowa
zaakceptowałł wystawienie faktury w trybie samofakturowania, do
którego upowa
upoważżnia HP podpisuj
podpisująąc umow
umowęę self
self--billing.
Aby zapewni
zapewnićć spójno
spójność
ść i poprawno
poprawność
ść faktur, HP utworzy dla Uczestnika wst
wstęępny formularz faktury wystawianej w
trybie samofakturowania, który nast
nastęępnie zostanie przes
przesłłany do Uczestnika. Gdy Uczestnik zaakceptuje wst
wstęępny
formularz faktury, HP zap
zapłłaci okre
okreśślon
lonąą kwot
kwotęę i wystawi ostateczn
ostatecznąą wersj
wersjęę faktury.
Niewys
Niewysłłanie akceptacji wst
wstęępnego formularza faktury spowoduje odrzucenie zg
zgłłoszenia do Programu dokonanego przez
Uczestnika oraz wykluczenie Uczestnika z Programu.
Uczestnik jest odpowiedzialny za dostarczenie poprawnych i dok
dokłładnych danych i przejmuje pe
pełłną odpowiedzialno
odpowiedzialność
ść za
podane dane do HP wobec w
włładz i urz
urzęędów.
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Przelew pieni
pienięż
ężny
ny od HP jest oparty wy
wyłą
łącznie
cznie na fakturze wystawionej przez HP w ramach procesu samofakturowania
na siebie przez Uczestnika.
Kwoty wymiany zostanie zap
zapłłacony w formie przelewu bankowego na rzecz Uczestnika wskazanego osoby jako
nabywca (lub sprzedawca) w Dowodzie zakupu, zgodnie z danymi bankowymi przekazanymi przez Uczestnika w
formularzu zg
zgłłoszeniowym wniosku o refundacj
refundacjęę kwoty wymiany i mo
możże by
byćć dokonany wy
wyłą
łącznie
cznie w ramach wa
ważżnego
konta bankowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. W przypadku, gdy podane w
formularzu zg
zgłłoszeniowym wniosku o refundacj
refundacjęę kwoty wymiany dane bankowe dotycz
dotycząą konta prowadzonego w walucie
innej ni
niżż PLN, mo
możże mie
miećć zastosowanie kurs wymiany walut stosowany przez bank odbiorcy p
płłatno
atnośści. Czeki bankowe nie
będą wydawane w żadnych okoliczno
okolicznośściach.
W przypadku, gdy wyp
wypłłacony Uczestnikowi kwoty wymiany stanowi przychód podlegaj
podlegająący opodatkowaniu, obowi
obowiąązek
podatkowy z tym zwi
zwiąązany spoczywa na obiorcy p
płłatno
atnośści.
Płatno
atność
ść kwoty wymiany zostanie dokonana tylko wówczas, gdy Uczestnik spe
spełłni wymagania Regulaminu.
Podmiot wyp
wypłłacaj
acająący kwoty wymiany:
HP International Sarl
150 Route du Nant d
d’’Avril
1217 Meyrin 2
Genewa
Szwajcaria
15. Zgłoszenia do Programu niezgodne z przeznaczeniem
Uczestnik lub Podmiot wyznaczony, który nadu
nadużżyje lub narusza warunki Programu, zostanie z niego wykluczony. HP
zastrzega sobie prawo do podj
podjęęcia w stosunku do takiego Uczestnika lub odpowiednio Podmiotu wyznaczonego
stosownych kroków prawnych.
16. Zgłaszanie wniosków przez sprzedawców w imieniu klientów końcowych
Autoryzowani sprzedawcy HP mog
mogąą sk
skłłada
adaćć wnioski w imieniu klientów ko
końńcowych. Nie mog
mogąą natomiast sk
skłłada
adaćć
wniosków we w
włłasnym imieniu.
Proces przetwarzania wniosku wygl
wygląąda nast
nastęępuj
pująąco:
Sprzedawca musi: (a) przekaza
przekazaćć pe
pełłną kwot
kwotęę wymiany klientowi ko
końńcowemu w momencie zakupu nowego Produktu
obj
objęętego Programem albo (b) poda
podaćć dane kontaktowe i bankowe Klienta ko
końńcowego podczas rejestracji, aby kwota
wymiany zosta
zostałła przelana bezpo
bezpośśrednio na konto klienta ko
końńcowego.
a. Na fakturze nale
należży wyra
wyraźźnie zaznaczy
zaznaczyćć, że w momencie zakupu nowego Produktu obj
objęętego Programem Klient
ko
końńcowy otrzymuje rabat wynikaj
wynikająący z wymiany, który jest odejmowany od ceny zakupu. HP zastrzega sobie
prawo do sprawdzania wniosków pod kkąątem ich autentyczno
autentycznośści. HP nie pokrywa kwot rabatów udzielonych przez
sprzedawców, które przekraczaj
przekraczająą kwot
kwotęę wymiany ustalon
ustalonąą w Programie. Zatwierdzona kwota wymiany zostanie
przelana na rzecz sprzedawcy.
b. Aby umo
umożżliwi
liwićć Klientowi ko
końńcowemu otrzymanie kwoty wymiany bezpo
bezpośśrednio od HP, sprzedawca musi podczas
rejestracji uzyska
uzyskaćć od tego Klienta ko
końńcowego wszelkie niezb
niezbęędne dane (tj. dane kontaktowe, dane konta
bankowego itp.) i niezw
niezwłłocznie przekaza
przekazaćć je HP wraz z kopi
kopiąą faktury wystawionej Klientowi ko
końńcowemu.
Zatwierdzona kwota wymiany zostanie przelana na rzecz Klienta ko
końńcowego.
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Przed zzłłożeniem reklamacji sprzedawca musi poinformowa
poinformowaćć klienta ko
końńcowego, że dane osobowe wymagane do
promocji zostan
zostanąą przekazane HP i jego pe
pełłnomocnikom w celu przetworzenia transakcji HP Trade
Trade--in.
17. Konsekwencje zwrotu nowego Produktu
Je
Jeżżeli nowy Produkt zakupiony w zwi
zwiąązku ze zg
zgłłaszanym do Programu Wymienianym produktem zostanie zwrócony do
sprzedawcy, wówczas nie mo
możżna ubiega
ubiegaćć si
sięę o wyp
wypłłat
atęę kwoty wymiany. W takim przypadku kwota wymiany, która
zosta
zostałła ju
jużż zap
zapłłacona, musi zosta
zostaćć oddana w pe
pełłnej wysoko
wysokośści na pierwsze żą
żądanie
danie HP w terminie wskazanym w takim
żą
żądaniu.
daniu.
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