Warunki ogólne
3-letnia Gwarancja handlowa HP na wybrane drukarki HP LaserJet / Neverstop
UWAGA: PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI W RAMACH PROMOCJI NA 3
3--letni
letniąą GWARANCJ
GWARANCJĘĘ KOMERCYJN
KOMERCYJNĄ
Ą HP NALE
NALEŻŻY
ZAPOZNA
ZAPOZNAĆĆ SI
SIĘĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ((„„REGULAMIN
REGULAMIN””). REJESTRACJA W RAMACH PROMOCJI JEST POTWIERDZENIEM
ZAPOZNANIA SI
SIĘĘ Z REGULAMINEM I JEGO AKCEPTACJI ORAZ ZOBOWI
ZOBOWIĄ
ĄZANIEM SI
SIĘĘ DO PRZESTRZEGANIA JEGO
POSTANOWIE
POSTANOWIEŃ
Ń. W RAZIE BRAKU AKCEPTACJI REGULAMINU NIE NALE
NALEŻŻY REJESTROWA
REJESTROWAĆĆ URZ
URZĄ
ĄDZE
DZEŃ
Ń W RAMACH PROMOCJI.
Promocja zaczyna si
sięę w 01.09.2014 roku i obowi
obowiąązuje do czasu jej odwo
odwołłania przez firm
firmęę HP we wszystkich krajach
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w których firma HP lub jej autoryzowani partnerzy prowadz
prowadząą sprzeda
sprzedażż drukarek HP
obj
objęętych promocj
promocjąą, zgodnie z poni
poniżższ
sząą definicj
definicjąą. Z pomini
pominięęciem poprzednich podobnych promocji niniejszy regulamin
zast
zastęępuje wszelkie poprzednie wersje.
Użytkownik mo
możże przegl
przegląąda
daćć, zapisywa
zapisywaćć i drukowa
drukowaćć dowoln
dowolnąą cz
część
ęść Regulaminu. Zach
Zachęęcamy do wydrukowania ca
całłego
dokumentu i odnoszenia si
sięę do niego podczas korzystania z promocji na 3
3--letni
letniąą gwarancj
gwarancjęę komercyjn
komercyjnąą HP.

1. Przedmiot
1.1. Niniejsza promocja na 3
3--letni
letniąą gwarancj
gwarancjęę komercyjn
komercyjnąą HP obejmuje: standardow
standardowąą roczn
rocznąą gwarancj
gwarancjęę komercyjn
komercyjnąą HP
(nazywan
(nazywanąą równie
równieżż Ograniczon
Ograniczonąą gwarancj
gwarancjąą HP) oraz 2 dodatkowe lata gwarancji komercyjnej HP pod warunkiem (a)
dokonania rejestracji na stronie www.hp.com/eu/3yearwarranty w ci
ciąągu 60 dni od zakupu produkty obj
objęętej promocj
promocjąą
(zgodnie z definicj
definicjąą w punkcie 2 poni
poniżżej) oraz (b) akceptacji niniejszego Regulaminu.
1.2. Przed
Przedłłużenie gwarancji o 2 dodatkowe lata jest oferowane przez firm
firmęę HP bezp
bezpłłatnie (zgodnie z warunkami
Ograniczonej gwarancji HP) oraz w uzupe
uzupełłnieniu do standardowej roczn
rocznąą gwarancji komercyjnej HP oraz wszelkich
gwarancji umownych, ustawowych lub dost
dostęępnych na mocy prawa precedensowego dla u
użżytkownika od sprzedawcy
produktu w ramach obowi
obowiąązuj
zująących przepisów lokalnych. Wszelkie gwarancje umowne lub ustawowe, do których
użytkownik ko
końńcowy mo
możże by
byćć uprawniony od sprzedawcy produktu lub dowolnego innego podmiotu, pozostaj
pozostająą bez
zmian.
1.3. W szczególno
szczególnośści, w przypadku konsumentów, korzy
korzyśści wynikaj
wynikająące ze wspomnianego przed
przedłłużenia gwarancji
komercyjnej obowi
obowiąązuj
zująą w uzupe
uzupełłnieniu do ustawowych praw wynikaj
wynikająących z przepisów o ochronie konsumentów
dotycz
dotycząących niezgodno
niezgodnośści towaru z umow
umowąą. Promocja na przed
przedłłużon
onąą gwarancj
gwarancjęę nie ogranicza ani nie zmienia
ustawowych praw konsumentów. Wi
Więęcej informacji na stronie Gwarancja prawna konsumenta
konsumenta..
1.4. 3
3--letni
letniąą okresu Gwarancji handlowej HP podlega warunkom Gwarancji ograniczonej HP zapewnianej wraz z produktmi
HP obj
objęętymi promocj
promocjąą (zgodnie z poni
poniżższ
sząą definicj
definicjąą). Warunki Gwarancji ograniczonej HP: tutaj
tutaj.. W przypadku
przeciwstawnych postanowie
postanowieńń zawartych w warunkach Gwarancji ograniczonej HP dostarczonych wraz z drukark
drukarkąą HP
obj
objęęt ą promocj
promocjąą oraz w powy
powyżższym łą
łączu,
czu, pierwsze
pierwszeńństwo maj
mająą warunki dostarczone z drukark
drukarkąą HP obj
objęęta promocj
promocjąą.

2. Produkty objęte promocją
2.1. Aby skorzysta
skorzystaćć z promocji, nale
należży zakupi
zakupićć drukark
drukarkęę obj
objęęt ą promocj
promocjąą („produkt HP obj
objęęta promocj
promocjąą”) w okresie
obowi
obowiąązywania promocji. produkty obj
objęęte promocj
promocjąą zosta
zostałły wymienione w tabeli A.
2.2 Ponadto produkt HP obj
objęęta promocj
promocjąą musi by
byćć obs
obsłługiwana przez serwis HP Customer Service (produkty HP obj
objęęte
promocj
promocjąą są zwykle wspierane przez 5 lat od daty zako
zakońńczenia produkcji danego urz
urząądzenia; nale
należży pami
pamięęta
taćć, że HP nie
informuje o zako
zakońńczeniu wsparcia).
2.3. HP nie śledzi żadnych danych bez zgody u
użżytkownika ko
końńcowego. W ramach udzia
udziałłu w programie nie jest wymagane
śledzenie ani komunikacja z urz
urząądzeniem. Aby uzyska
uzyskaćć kod indeksuj
indeksująący wk
wkłładu, nie jest wymagana komunikacja mi
mięędzy
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firm
firmąą HP i urz
urząądzeniem.

3. Wniosek o skorzystanie z 3-letnią gwarancji komercyjnej HP
3.1. Wniosek o skorzystanie z promocji na 3
3--letni
letniąą gwarancj
gwarancjęę komercyjn
komercyjnąą HP nale
należży zzłłoży ć nie pó
późźniej ni
niżż w ci
ciąągu 60 dni
od daty zakupu produkty HP obj
objęętej promocj
promocjąą.
3.2. Wnioski mog
mogąą sk
skłłada
adaćć wy
wyłą
łącznie
cznie konsumenci b
bęędący u
użżytkownikami ko
końńcowymi (tj. klienci kupuj
kupująący produkty do
własnego u
użżytku).
3.3. Jeden u
użżytkownik ko
końńcowy mo
możże zarejestrowa
zarejestrowaćć maksymalnie 50 drukarek HP obj
objęętych promocj
promocjąą.

4. Rejestracja w promocji 3-letnią Gwarancja handlowa HP
4.1. Aby wzi
wziąć
ąć udzia
udziałł promocji, nale
należży zarejestrowa
zarejestrowaćć urz
urząądzenie na stronie: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty.. Nale
Należży
poda
podaćć firmie HP wszystkie informacje wymagane na stronie rejestracji.
4.2. Konieczne jest równie
równieżż podanie numeru seryjnego i kodu produktu HP nowo zakupionej produkty HP obj
objęętej
promocj
promocjąą, a tak
takżże danych osobowych, takich jak imi
imięę i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres ee--mail. Ponadto nale
należży
udost
udostęępni
pnićć/przes
przesłłać firmie HP kopi
kopięę dokumentu sprzeda
sprzedażży lub dostawy nowej produkty HP obj
objęętej promocj
promocjąą z dat
datąą,
nazw
nazwąą autoryzowanego dystrybutora HP lub sprzedawcy oraz opisem produktu ((„„dowód zakupu
zakupu””) .
4.3. Dowód zakupu mo
możżna dostarczy
dostarczyćć w dowolny z podanych sposobów:
a. Prze
Prześślij dowód zakupu w momencie rejestracji: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty;;
b. lub faksem na numer: +49 7031 7632 5111
poczt
pocztąą na adres:
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
NIEMCY

mail: promotions@gps1.hp.com
W razie przes
przesłłania dowodu zakupu faksem, poczt
pocztąą lub ee--mailem, nale
należży (i) poda
podaćć numer referencyjny rejestracji udzia
udziałłu
w promocji oraz (ii) dokona
dokonaćć tego w ci
ciąągu czternastu (14) dni od dokonania rejestracji na stronie internetowej. Je
Jeśśli dowód
zakupu nie zostanie dostarczony w podanym czasie, rejestracja udzia
udziałłu w promocji zostanie anulowana.

5. Dowód zakupu
Egzemplarz dowodu zakupu (faktury) musi zawiera
zawieraćć nast
nastęępuj
pująące informacje:


nazw
nazwęę i adres odsprzedawcy,
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nazw
nazwęę produktu/model sprz
sprzęętu.

6. Numer seryjny
Je
Jeśśli uużżytkownik nie poda prawid
prawidłłowego numeru seryjnego, firma HP nie bbęędzie mog
mogłła zamieni
zamienićć gwarancji standardowej
HP na rozszerzon
rozszerzonąą 3-letni
letniąą gwarancj
gwarancjęę komercyjn
komercyjnąą HP.

7. Wyłączenie zbiegu z innymi usługami HP CarePack
Je
Jeśśli klient zakupi
zakupiłł ju
jużż elektroniczny pakiet HP Care Pack i zarejestrowa
zarejestrowałł go, nie mo
możże uczestniczy
uczestniczyćć w tej promocji. Po
dokonaniu rejestracji w tej promocji nie mo
możżna zakupi
zakupićć us
usłług pakietu HP Care Pack dla zarejestrowanego produktu.
Dlatego te
teżż nie nale
należży korzysta
korzystaćć z tej promocji, je
jeśśli klient chce skorzysta
skorzystaćć z innych us
usłług pakietu HP Care Pack.

8. Dane osobowe
Polityka prywatno
prywatnośści HP dost
dostęępna na stronie http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html przedstawia zasady
gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystywania. Przes
Przesłłanie danych osobowych oznacza akceptacj
akceptacjęę warunków
Polityki prywatno
prywatnośści HP. U
Użżytkownik mo
możże wycofa
wycofaćć udzielon
udzielonąą wcze
wcześśniej zgod
zgodęę lub zzłłoży ć wniosek o korekt
korektęę, zmian
zmianęę,
ograniczenie, anonimizacj
anonimizacjęę lub usuni
usunięęcie swoich danych osobowych. Aby to zrobi
zrobićć, nale
należży wej
wejść
ść na stron
stronęę:
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394.. W niektórych przypadkach wniosek mo
możże zosta
zostaćć odrzucony
na podstawie uzasadnionego wyj
wyjąątku, na przyk
przykłład je
jeśśli udost
udostęępnienie informacji spowodowa
spowodowałłoby ujawnienie danych
osobowych innej osoby lub je
jeśśli prawo zabrania nam ujawniania takich informacji.

9. Postanowienia ogólne
9.1. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu firma HP ma prawo odmówi
odmówićć obj
objęęcia zarejestrowanego
produktu 2 dodatkowymi latami gwarancji komercyjnej HP. Nieprzestrzeganie warunków w dowolnym czasie powoduje
rozwi
rozwiąązanie Umowy.
9.2. Wnioski rejestracyjne przes
przesłłane w ramach promocji, które ssąą niepe
niepełłne lub zawieraj
zawierająą nieprawdziwe dane, nie mog
mogąą
by
byćć przetwarzane.
9.3. Firma HP mo
możże wycofa
wycofaćć promocj
promocjęę i/lub zmieni
zmienićć jej warunki w dowolnym terminie bez uprzedniego powiadomienia.
9.4. Po zarejestrowaniu gwarancja handlowa HP zostanie rozszerzona na 3
3--letni
letniąą i zapewnione b
bęędzie pe
pełłne stosowanie
do niniejszych Warunków.
Tabeli A:
Numery
produktów

Produkty

Gwarancja handlowa HP

Produkt
dostępny do

T6B70A

HP Color LaserJet Pro
MFP M180n

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

T6B71A

HP Color LaserJet Pro
MFP M181fw

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022
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T6B59A

HP Color LaserJet Pro
M254nw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

31.10.2022

T6B60A

HP Color LaserJet Pro
M254dw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

31.10.2022

7KW56A

HP Color LaserJet Pro
MFP M183fw

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

7KW54A

HP Color LaserJet Pro
MFP M182n

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

7KW64A

HP Color LaserJet Pro
M255dw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

31.10.2022

7KW63A

HP Color LaserJet Pro
M255nw

UG206E - HP 3 year Care Pack w/Standard
Exchange

31.10.2022

T6B80A

HP Color LaserJet Pro
MFP M280nw

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

7KW72A

HP Color LaserJet Pro
MFP M282nw

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

T6B81A

HP Color LaserJet Pro
MFP M281fdn

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

7KW74A

HP Color LaserJet Pro
MFP M283fdn

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

T6B82A

HP Color LaserJet Pro
MFP M281fdw

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

7KW75A

HP Color LaserJet Pro
MFP M283fdw

UH761E - HP 3y Standard Exchange
Consumer LaserJet MFP - E SVC

31.10.2022

4RY22A

HP Neverstop 1000a

UB4Z7E - HP 3y Std Exchange

31.10.2022

5HG74A

HP Neverstop 1000n

UB4Z7E - HP 3y Std Exchange

31.10.2022

4RY23A

HP Neverstop 1000w

UB4Z7E - HP 3y Std Exchange

31.10.2022

4QD21A

HP Neverstop 1200a

UB4Y5E - HP 3y Std Exchange

31.10.2022

5HG87A

HP Neverstop 1200n

UB4Y5E - HP 3y Std Exchange

31.10.2022

4RY26A

HP Neverstop 1200w

UB4Y5E - HP 3y Std Exchange

31.10.2022

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: Czerwiec 2019 r.
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