Warunki ogólne
1. Zasady programu Wymieniaj i oszczędzaj (Trade-In and Save) firmy HP
W ramach programu Wymieniaj i oszcz
oszczęędzaj firma HP International Sarl (HP) przyznaje okre
okreśślon
lonąą kwot
kwotęę wymiany za
używane produkty, które ssąą zwracane do HP przy zakupie nowego produktu HP obj
objęętego programem (wi
(więęcej informacji
znajduje si
sięę w witrynie). Kwota wymiany jest jednak przyznawana pod warunkiem, że sprz
sprzęęt, który uczestnik chce
wymieni
wymienićć, jest bezpo
bezpośśrednio i w mo
możżliwy do zweryfikowania sposób powi
powiąązany z zakupem jednego z produktów HP
wymienionych w witrynie internetowej.
Program Wymieniaj i oszcz
oszczęędzaj jest w niniejszym dokumencie okre
okreśślany jako „Program””.
Łączenie z cenami specjalnymi lub innymi promocjami
Tej oferty NIE MO
MOŻŻNA łą
łączy
czyćć (ani grupowa
grupowaćć) z innymi ofertami promocyjnymi HP ani specjalnymi porozumieniami
cenowymi zawartymi z firm
firmąą HP, a w szczególno
szczególnośści z cennikami OPG, które ssąą oferowane w tym samym okresie.
Uczestnicy
W tym programie mog
mogąą uczestniczy
uczestniczyćć tylko sprzedawcy HP, którzy dzia
działłaj
ająą w imieniu klientów ko
końńcowych (tj.klientem
kupuj
kupująącym Produkt Kwalifikuj
Kwalifikująący HP na w
włłasny u
użżytek, tj. nie w celu dalszej odsprzeda
odsprzedażży lub innej formy przeniesienia
praw, wynaj
wynajęęcia, u
użżyczenia lub innej formy przekazania do posiadania lub u
użżywania). Patrz dalsze informacje w sekcji
„Zg
Zgłłaszanie wniosków przez sprzedawców w imieniu klientów ko
końńcowych
cowych””.
Osoba lub firma zg
zgłłaszaj
aszająąca wniosek jest w tym dokumencie okre
okreśślana jako „uczestnik
uczestnik””.
Osoba lub firma otrzymuj
otrzymująąca kwot
kwotęę wymiany jest w tym dokumencie okre
okreśślana jako „wyznaczony do odebrania rabatu
rabatu””.
Produkty
Lista drukarek obj
objęętych programem jest dost
dostęępna w witrynie internetowej programu pod adresem:
www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
Drukarki, których zakup pozwala na udzia
udziałł w programie, ssąą w niniejszym dokumencie okre
okreśślane jako „Produkty””.
Używane produkty zwracane w ramach programu ssąą okre
okreśślane jako „Wymieniane produkty””.
Czas obowiązywania promocji
Czas obowi
obowiąązywania promocji, termin sk
skłładania wniosków, nowe produkty HP obj
objęęte programem oraz dok
dokłładne kwoty
wymiany ssąą podane w witrynie internetowej.
HP zastrzega sobie prawo do zako
zakońńczenia programu lub zmiany jego warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego
powiadomienia.
Kwestie logistyczne
Koszty przesy
przesyłłki oraz ewentualnie zwi
zwiąązane z nimi dalsze koszty, takie jak podatek, ccłło lub inne op
opłłaty, 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
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ofert
ofertęę wymiany.
2. Warunki programu
Produkty HP nabyte poza obszarem UE nie ssąą włą
łączone
czone do programu.
Uczestnik mo
możże zzłłoży ć wniosek o refundacj
refundacjęę kwoty wymiany tylko raz dla ka
każżdego obj
objęętego programem nowego
produktu HP sprzedanego klientowi ko
końńcowemu.
Uczestnik akceptuj
akceptująący warunki programu musi by
byćć równie
równieżż wnioskodawc
wnioskodawcąą. Kwot
Kwotęę wymiany otrzymuje osoba
wyznaczona do odebrania rabatu zgodnie z informacjami, jakie poda
podałł uczestnik przez Internet.
Konto bankowe podane podczas rejestracji i adres w
włłaściciela konta musz
musząą zgadza
zgadzaćć si
sięę z adresem sprzedawcy na
fakturze wystawionej klientowi ko
końńcowemu, któr
którąą przekazano podczas rejestracji.
Program wymiany obowi
obowiąązuje jedynie w przypadku nowych produktów HP. Produkty demonstracyjne, remarketingowe
i uużżywane ssąą wy
wyłą
łączone
czone z programu.
Wymiana produktów jest mo
możżliwa tylko na zasadzie 1:1 oraz jedynie dla analogicznych produktów. Zakwalifikowanie si
sięę
do programu wymaga, aby klient ko
końńcowy naby
nabyłł jeden produkt HP obj
objęęty programem i dokona
dokonałł wymiany produktu HP
lub firmy innej ni
niżż HP. Wymieniany produkt musi nale
należżeć do tej samej kategorii, co nabyty produkt.
W programie mog
mogąą wzi
wziąć
ąć udzia
udziałł tylko klienci z adresem w kontynentalnej cz
częś
ęści
ci UE.
3. Opis i czas obowiązywania programu
Nale
Należży kupi
kupićć obj
objęęty programem produkt HP do dnia 31.01.2022 i wymieni
wymienićć obj
objęęty programem, sprawny produkt
dowolnej marki.
Wnioski dotycz
dotycząące uzyskania kwoty wymiany dla wymienianych produktów musz
musząą zosta
zostaćć przes
przesłłane w ci
ciąągu
maksymalnie 45 dni od daty zakupu.
Niepe
Niepełłne wnioski b
bęędą automatycznie odrzucane. Niepe
Niepełłne wnioski nale
należży odpowiednio uzupe
uzupełłni
nićć i przes
przesłłać ponownie.
Wniosek jest uznawany za niepe
niepełłny, je
jeśśli spe
spełłnia co najmniej jedno z nast
nastęępuj
pująących kryteriów:









Na formularzu wniosku brakuje wymaganych informacji, np.: numerów seryjnych zakupionych nowych produktów.
Brak dowodu zakupu z dat
datąą mieszcz
mieszcząącą si
sięę w ramach czasowych programu lub wystawionego na produkty obj
objęęte
programem.
Sprzedawca musi dostarczy
dostarczyćć dokumentacj
dokumentacjęę przeniesienia w
włłasno
asnośści zwracanego produktu (z klienta ko
końńcowego na
sprzedawc
sprzedawcęę).
Produkty spe
spełłniaj
niająące wymagania programu wymiany nie zosta
zostałły dostarczone w wymaganym terminie,
wynosz
wynosząącym 45 dni.
Sprzedawca musi dostarczy
dostarczyćć dokumentacj
dokumentacjęę przeniesienia w
włłasno
asnośści zwracanego produktu (z klienta ko
końńcowego na
sprzedawc
sprzedawcęę).

4. Umowa wymiany
Wniosek o refundacj
refundacjęę kwoty wymiany uczestnik mo
możże zzłłoży ć za po
pośśrednictwem witryny internetowej programu.
Przyjmuj
Przyjmująąc warunki umowy wymiany, uczestnik potwierdza, że wszystkie wymieniane produkty znajdowa
znajdowałły si
sięę w
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posiadaniu klienta ko
końńcowego przez co najmniej 6 miesi
miesięęcy i by
byłły u
użżywane wewn
wewnąątrz firmy klienta.
Osoba wyznaczona do odebrania rabatu musi zagwarantowa
zagwarantowaćć, że jest prawnym w
włłaścicielem wymienianych produktów
(dokumentacja przeniesienia w
włłasno
asnośści), ssąą one wolne od praw zastawu i praw zabezpiecze
zabezpieczeńń, nie podlegaj
podlegająą prawom osób
trzecich i że jest ona upowa
upoważżniona do przekazania wymienianych produktów do HP.
Osoba wyznaczona do odebrania rabatu zapewnia, że wymieniane produkty, łą
łącznie
cznie z oprogramowaniem osób trzecich,
którego licencji nie mo
możżna przenie
przenieść
ść lub za które nale
należży dokona
dokonaćć op
opłłaty licencyjnej, ssąą wolne od wszelkich ogranicze
ograniczeńń lub
obci
obciąż
ążeeń.
Umowa wymiany zostaje zawarta mi
mięędzy firm
firmąą HP a uczestnikiem z chwil
chwiląą przyj
przyjęęcia jej warunków podczas rejestracji za
po
pośśrednictwem Internetu.
Umowy wymiany zawieraj
zawierająące nieprawdziwe dane nie bbęędą przetwarzane. HP zastrzega sobie prawo do wstrzymania
płatno
atnośści i/lub do przeprowadzenia kontroli wniosków, w przypadku których stwierdzono nieprawid
nieprawidłłowo
owośści.
5. Dowód sprzedaży nowego produktu HP
Dowód zakupu (np. faktura dla klienta ko
końńcowego) nowego produktu HP nale
należży przed
przedłłoży ć w ci
ciąągu 45 dni od daty
zg
zgłłoszenia wniosku. W razie braku dowodu sprzeda
sprzedażży wniosek nie zostanie przyj
przyjęęty.
Dowód sprzeda
sprzedażży nowego produktu HP musi zawiera
zawieraćć nast
nastęępuj
pująące informacje:




imi
imięę i nazwisko oraz adres klienta ko
końńcowego,
nazwa i adres sprzedawcy HP (zgodnie z danymi w nag
nagłłówku listu),
model i numer seryjny nowego produktu HP.

Po zzłłożeniu wniosku zostanie przes
przesłłana wiadomo
wiadomość
ść e-mail z potwierdzeniem, w której podane bbęędą numer zamówienia
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 podawa
podawaćć numer wniosku.
HP zastrzega sobie prawo do żą
żądania
dania od klienta dalszych dowodów sprzeda
sprzedażży i/lub w
włłasno
asnośści (takich jak zdj
zdjęęcie etykiety
z numerem seryjnym lub kodów kreskowych) oprócz faktury sprzeda
sprzedażży produktu.
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 musz
musząą by
byćć kompletne, nieuszkodzone i zawiera
zawieraćć wszystkie akcesoria dla danego urz
urząądzenia.
Przed odes
odesłłaniem produktów do HP nale
należży usun
usunąć
ąć wszystkie zapisane na nich dane. Po zwróceniu produktów do HP nie
ma mo
możżliwo
liwośści odzyskania danych. HP nie ponosi odpowiedzialno
odpowiedzialnośści za utrat
utratęę zapisanych na produkcie danych. HP nie
ponosi żadnej odpowiedzialno
odpowiedzialnośści za mo
możżliwe ryzyko trafienia nieusuni
nieusunięętych danych w rręęce osób trzecich.
Produkty zwracane do HP nie mog
mogąą by
byćć zanieczyszczone substancjami biologicznymi, chemicznymi ani radioaktywnymi.

W przypadku drukarek jest wymagane, aby wymieniane urz
urząądzenie by
byłło w stanie wydrukowa
wydrukowaćć stron
stronęę testow
testowąą. Do
urz
urząądzenia nale
należży do
dołą
łączy
czyćć wszystkie akcesoria, np. wk
wkłłady atramentowe lub wk
wkłłady z tonerem.
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7. Warunki dotyczące refundacji kwoty wymiany
Kwota wymiany jest p
płłacona przez HP na rzecz: Osoba wyznaczona do odebrania rabatu. Wyp
Wypłłata nast
nastęępuje przelewem
za po
pośśrednictwem bankowo
bankowośści elektronicznej w ci
ciąągu 45 dni od daty odebrania wymienianego produktu w naszym
punkcie kontroli.
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 wyst
wystąąpienia pomy
pomyłłki w realizacji p
płłatno
atnośści ze strony HP (np. wskutek b
błę
łędnych
dnych lub brakuj
brakująących danych w
formularzu, jaki wype
wypełłni
niłł Uczestnik), Uczestnik jest zobowi
zobowiąązany do zwrotu wszelkich omy
omyłłkowo otrzymanych p
płłatno
atnośści
po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez HP (z zachowaniem okresu wyprzedzenia wynosz
wynosząącego co najmniej 28
dni. Klient o
ośświadcza, że zgadza si
sięę na zwolnienie HP z wszelkiej odpowiedzialno
odpowiedzialnośści oraz wszystkich ewentualnie
wynikaj
wynikająących w zwi
zwiąązku z tym roszcze
roszczeńń, szkód i zobowi
zobowiąąza
zańń podatkowych.

8. Kwestie logistyczne
Wymieniane produkty musz
musząą znajdowa
znajdowaćć si
sięę w kraju, w którym zostaje zzłłożony wniosek o refundacj
refundacjęę kwoty wymiany.
Uczestnik jest odpowiedzialny za dezinstalacj
dezinstalacjęę 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
wymienianych produktów.
Aby zagwarantowa
zagwarantowaćć bezpieczny odbiór wymienianych produktów, nale
należży zapakowa
zapakowaćć je zgodnie z nast
nastęępuj
pująącymi
wskazówkami:






Wymieniane produkty nale
należży zapakowa
zapakowaćć w pude
pudełłko kartonowe o mocnej konstrukcji, zapewniaj
zapewniająące odpowiedni
odpowiedniąą
stabilno
stabilność
ść..
Na zewn
zewnęętrznej cz
częś
ęści
ci paczki nale
należży umie
umieśści
cićć etykiet
etykietęę wysy
wysyłłkow
kowąą, udost
udostęępnion
pnionąą przez HP podczas rejestracji w
Internecie. 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 wniosku i umo
umożżliwia realizacj
realizacjęę programu
wymiany w odniesieniu do danego produktu.
Odbiór jest mo
możżliwy tylko na zerowej kondygnacji (parter).

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 na zerowej kondygnacji (parter).
W umówionym terminie HP wysy
wysyłła kuriera pod adres podany przez uczestnika podczas rejestracji w Internecie. 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 obci
obciąż
ążony
ony zwi
zwiąązanymi z tym
kosztami.
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Okres od przyj
przyjęęcia oferty do odbioru wymienianego produktu nie mo
możże przekroczy
przekroczyćć 45 dni roboczych.
HP odbiera wymieniane produkty jedynie na obszarze danego kraju.
Przed wys
wysłłaniem drukarek nale
należży wyj
wyjąć
ąć z nich wszystkie wk
wkłłady atramentowe. 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.
Przekazanie wymienianego produktu kurierowi upowa
upoważżnionemu przez HP jest wi
wiążą
ążące.
ce. Z chwil
chwiląą przekazania prawo do
własno
asnośści wolne od praw zastawu i obci
obciąż
ążeeń zostaje przeniesione na HP.

10. Klauzula dotycząca wykluczenia przyjęcia zwrotu wymienianych produktów
Wymieniane produkty, których dane podano podczas rejestracji w Internecie, musz
musząą zosta
zostaćć przekazane do HP w celu ich
zakwalifikowania. Gdy wymieniany produkt (wraz z akcesoriami) zostanie odebrany, Uczestnik nie ma mo
możżliwo
liwośści
odzyskania go. Produkty staj
stająą si
sięę własno
asnośści
ciąą HP.

11. Zwrot niewłaściwego wymienianego produktu
Je
Jeśśli Osoba wyznaczona do odebrania rabatu przygotowa
przygotowałł do zwrotu i/lub przes
przesłłał do punktu kontroli inny wymieniany
produkt ni
niżż podany podczas rejestracji w Internecie, HP ma prawo obci
obciąż
ążyy ć go kosztami zwi
zwiąązanymi z odes
odesłłaniem
produktu nadawcy, o ile pomy
pomyłłka nie by
byłła oczywista dla HP.

12. Niedotrzymanie warunków programu
Wymieniane produkty musz
musząą by
byćć zgodne z informacjami podanym w trakcie procesu rejestracji. W przypadku
niezgodno
niezgodnośści mi
mięędzy otrzymanym produktem a danymi dotycz
dotycząącymi tego produktu podanymi podczas rejestracji 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 produktu deklarowanego do zwrotu a produktu odebranego przez HP, je
jeśśli warto
wartość
ść otrzymanego produktu jest
ni
niżższa.

13. Utylizacja
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
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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.
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.
15. Wnioski niezgodne z przeznaczeniem
Uczestnik/wyznaczony do odebrania rabatu, który nadu
nadużżyje programu, zostanie z niego wykluczony. HP zastrzega sobie
prawo do podj
podjęęcia 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.
Proces przetwarzania wniosku wygl
wygląąda nast
nastęępuj
pująąco:
Sprzedawca musi przekaza
przekazaćć pe
pełłną kwot
kwotęę wymiany klientowi ko
końńcowemu (a) w momencie zakupu nowego produktu
obj
objęętego programem albo (b) po otrzymaniu kwoty wymiany na swoje konto bankowe.
HP zastrzega sobie prawo do sprawdzania wniosków pod kkąątem ich autentyczno
autentycznośści. HP nie pokrywa kwot rabatów
udzielonych przez sprzedawców, które przekraczaj
przekraczająą warto
wartość
ść rozliczenia. Zatwierdzona kwota wymiany zostanie
przelana na rzecz sprzedawcy.
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. Je
Jeżżeli produkt zostanie zwrócony (co w konsekwencji spowoduje uniewa
unieważżnienie umowy sprzeda
sprzedażży), nie mo
możżna
ubiega
ubiegaćć si
sięę o kwot
kwotęę wymiany. W takim przypadku kwota wymiany, która zosta
zostałła juz zap
zapłłacona, musi zosta
zostaćć oddana w
pe
pełłnej wysoko
wysokośści.
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