TERMENI ŞI CONDIŢII

HP DesignJet Cashback („Promoţie”)
Prin participarea la Promo
Promoţţ ie, Participan
Participanţţ ii sunt de acord cu respectarea termenilor ş i condi
condiţţ iilor din prezentul document. Orice
informa
informaţţ ii sau instruc
instrucţţ iuni publicate de Promotor cu privire la Promo
Promoţţ ia de la www.hp.com/ro/designjetcashback fac parte din
termenii ş i condi
condiţţ iile din prezentul document ((„„Termeni ş i condi
condiţţ iiii””).

A. Promotor
1. HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza, building F, floors P and 8, 2nd District, 020331 Bucarest, Romania
(„Promotorul”” sau „HP””).

B. Descrierea Promoţiei
1. Clien
Clienţţ ii finali care achizi
achiziţţ ioneaz
ioneazăă un Produs HP nou indicat în Anexa 1 ((„„Produsul HP eligibil””) de la HP sau de la un
Revânz
Revânzăător sau Distribuitor Autorizat HP din România în Perioada promo
promoţţ ional
ionalăă vor fi eligibili pentru un stimulent în
numerar (achitat exclusiv sub forma unui transfer bancar) prin rrăăscump
scumpăărare ((„„Stimulentul în numerar””).
2. Promo
Promoţţ ia este valabil
valabilăă pentru Produsele HP eligibile din Anexa 1 în intervalul de valabilitate stabilit pentru produs indicat în
Anexa 1 ş i achizi
achiziţţ ionate în Perioada promoţională de la 15.10.2020 la 31.12.2020, sub rezerva respect
respectăării Termenilor ş i
condi
condiţţ iilor din prezentul document.
3. Pentru fiecare Produs HP eligibil achizi
achiziţţ ionat se poate înainta 1 (o) singur
singurăă solicitare de plat
platăă. Promo
Promoţţ ia este limitat
limitatăă la un
num
număăr maxim de unul (1) Produse HP eligibile per client final, în cursul Perioadei promo
promoţţ ionale.

C. Eligibilitate
1. Persoana sau compania care înainteaz
înainteazăă Solicitarea de plat
platăă în conformitate cu termenii prezentei Promo
Promoţţ ii este denumit
denumităă
în continuare „Participant””.
2. Pentru a fi eligibil pentru participarea la Promo
Promoţţ ie, Participantul trebuie ssăă îndeplineasc
îndeplineascăă urm
urmăătoarele cerin
cerinţţ e de eligibilitate
(„Cerinţe de eligibilitate””):
a. s ă aib
aibăă vârsta de 18 ani sau mai mult;
b. s ă fie un client final (Clien
(Clienţţ i care achizi
achiziţţ ioneaz
ioneazăă produse în vederea utiliz
utilizăării personale, aaşşa cum se indic
indicăă în dovada
achizi
achiziţţ iei);
c. s ă fi cump
cumpăărat produsul în România;
d. s ă fi cump
cumpăărat un Produs HP eligibil, conform descrierii de mai jos, în Perioada promo
promoţţ ional
ionalăă;
e. s ă aib
aibăă la dispozi
dispoziţţ ie toate informa
informaţţ iile necesare pentru înaintarea solicit
solicităării de plat
platăă, aş a cum se indic
indicăă în sec
secţţ iunea
Înregistrarea solicit
solicităării de plat
platăă;
f. s ă aib
aibăă acces la internet pentru a înainta solicitarea de plat
platăă;
g. s ă îndeplineasc
îndeplineascăă orice Cerin
Cerinţţ e suplimentare specifice Promo
Promoţţ iei, indicate în Termeni ş i condi
condiţţ ii, pentru a fi eligibil(
eligibil(ăă) în
vederea încas
încasăării sumei de bani aferente acestei Promo
Promoţţ ii.

3. La aceast
aceastăă Promo
Promoţţ ie nu pot participa angaja
angajaţţ ii, agen
agenţţ ii, vânz
vânzăătorii angro, revânz
revânzăătorii, personalul de distribu
distribuţţ ie,
distribuitorii, angrosi
angrosişştii participan
participanţţ i HP sau orice alte persoane care au leg
legăătur
turăă cu aceast
aceastăă Promo
Promoţţ ie.
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4. Aceast
Aceastăă Promo
Promoţţ ie nu poate fi combinat
combinatăă cu alte oferte promo
promoţţ ionale sau pre
preţţ uri speciale oferite pentru Produsul HP
eligibil.

D. Solicitare de plată
1. Valoarea suplimentului în numerar pentru Produsul HP eligibil va fi valoarea indicat
indicatăă în Anexa 1 la data achizi
achiziţţ ion
ionăării
Produsului HP eligibil.
2. Produsele de mai jos nu se vor califica drept Produse HP eligibile:
a. Produsele utilizate pentru demonstra
demonstraţţ ii, produsele destinate redirec
redirecţţ ion
ionăării marketingului sau produsele utilizate
nu se calific
calificăă drept Produse HP eligibile pentru aceast
aceastăă Promo
Promoţţ ie.
b. Produsele achizi
achiziţţ ionate printr
printr--un împrumut, produsele cump
cumpăărate în rate sau prin contract de credit acordat prin
intermediul Revânz
Revânzăătorului sau Distribuitorului autorizat sunt excluse din aceast
aceastăă Promo
Promoţţ ie.
c. Produsul HP eligibil achizi
achiziţţ ionat în vederea revânz
revânzăării sau închirierii ccăătre un ter
terţţ .

3. Solicit
Solicităările de plat
platăă trebuie ssăă fie trimise exclusiv de ccăătre clientul final (clien
(clienţţ i care achizi
achiziţţ ioneaz
ioneazăă produse în vederea
utiliz
utilizăării personale, aaşşa cum se indic
indicăă în dovada achizi
achiziţţ iei) ş i nu trebuie ssăă fie transmise prin intermediul agen
agenţţ ilor,
distribuitorilor, revânz
revânzăătorilor, ter
terţţ ilor sau ssăă fie grupate.
4. Înregistrarea pentru promo
promoţţ ie trebuie ssăă se efectueze online ş i în interval de 30 zile calendaristice de la achizi
achiziţţ ionarea
Produsului HP eligibil ((„„Perioada de depunere').
'). Data facturii va fi data achizi
achiziţţ ion
ionăării. Pentru a evita orice îndoial
îndoialăă, data
achizi
achiziţţ ion
ionăării este considerat
consideratăă ziua 1. Depunerile transmise cu întârziere nu vor fi eligibile pentru aceast
aceastăă Promo
Promoţţ ie.
5. Dac
Dacăă un Produs HP este returnat (anulându
(anulându--se astfel contractul de vânzare) nu se pot depune solicit
solicităări de rambursare. În
cazul în care valoarea ramburs
rambursăării a fost achitat
achitatăă deja, aceasta trebuie ssăă fie returnat
returnatăă integral Promotorului.

E. Înregistrarea solicitării de plată
1. Dup
Dupăă achizi
achiziţţ ionarea unui Produs HP eligibil, Participan
Participanţţ ii trebuie ssăă completeze ş i ssăă trimit
trimităă informa
informaţţ iile obligatorii din
formularul de solicitare a pl
plăţ
ăţiiii disponibil online, în cursul Perioadei de depunere:
a. Num
Număărul produsului ş i num
număărul de serie al Produsului HP eligibil;
b. Dovada achizi
achiziţţ iei, în format electronic, sub forma facturii eliberate de vânz
vânzăător, scanat
scanatăă sau transmis
transmisăă ca ata
ataşşament
la ee--mail ((„„Dovada achiziţiei””);
c. Date personale ş i date bancare.

2. În Dovada achizi
achiziţţ iei trebuie ssăă se indice clar modelul ş i num
număărul de serie al Produsului HP eligibil, numele ş i adresa
cump
cumpăăr ătorului, numele ş i adresa vânz
vânzăătorului ş i data facturii ş i pre
preţţ ul de achizi
achiziţţ ie. Dovada plas
plasăării comenzii sau avizul de
expediere nu vor fi acceptate. HP îîşşi rezerv
rezervăă dreptul de a solicita de la Participant ş i alte dovezi ale achizi
achiziţţ iei ş i/sau dreptului
de proprietate (de exemplu, o fotografie a etichetei cu num
număărul de serie, coduri de bare...).
3. Dup
Dupăă primirea formularului de solicitare a pl
plăţ
ăţiiii ş i a documentelor justificative, HP va transmite o confirmare de primire,
prin ee--mail, de la adresa lfp.promotions@gps1.hp.com
lfp.promotions@gps1.hp.com.. Acest ee--mail va confirma dac
dacăă solicitarea de plat
platăă a fost acceptat
acceptatăă
sau nu. HP va face tot posibilul pentru a încheia acest proces în interval de ş apte zile calendaristice. Participan
Participanţţ ii trebuie ssăă
contacteze echipa de organizare a promo
promoţţ iilor în cazul în care confirmarea transmis
transmisăă prin ee--mail nu a fost primit
primităă în acest
interval de timp.
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4. Pentru a consulta starea solicit
solicităării de plat
platăă, accesa
accesaţţ i adresa URL indicat
indicatăă în ee--mailul de validare a solicit
solicităării de plat
platăă. Pentru
întreb
întrebăări legate de Promo
Promoţţ ie sau de starea solicit
solicităării dvs. de plat
platăă, contacta
contactaţţ i-ne prin ee--mail la:
lfp.promotions@gps1.hp.com
5. Participan
Participanţţ ii care transmit un formular de solicitare de plat
platăă incomplet vor fi notifica
notificaţţ i prin ee--mail, oferindu
oferindu--lili--se
posibilitatea de a furniza informa
informaţţ iile necesare în interval de ş apte zile calendaristice. Dac
Dacăă participantul nu respect
respectăă
termenii ş i condi
condiţţ iile dup
dupăă acest interval de timp, solicitarea de plat
platăă va fi refuzat
refuzatăă. HP nu îîşşi asum
asumăă r ăspunderea pentru
întârzierile legate de transmiterea rrăăspunsului în afara acestui interval de ş apte zile calendaristice.
6. Dac
Dacăă este necesar, Promotorul are dreptul de a adopta orice fel de m
măăsuri considerate rezonabile pentru a se proteja
împotriva Solicit
Solicităărilor de plat
platăă frauduloase sau nevalide, inclusiv, îns
însăă făr ă limitare la acestea, de a genera sau solicita date
suplimentare pentru confirmarea dovezii de achizi
achiziţţ ie/dreptului de proprietate (de exemplu, o fotografie a etichetei cu
num
număărul de serie, coduri de bare, precum ş i identitatea, vârsta sau alte date relevante cu privire la Participant). În cadrul
acestui proces, este posibill ca Promotorul ssăă transmit
transmităă informa
informaţţ ii unor ter
terţţ i.
7. Promotorul îîşşi rezerv
rezervăă dreptul de a descalifica Solicit
Solicităările de plat
platăă incomplete, frauduloase, ilizibile sau cu modific
modificăări, care
nu sunt în conformitate cu Termenii ş i condi
condiţţ iile din prezentul document.
8. Dac
Dacăă Participantul nu respect
respectăă termenii ş i condi
condiţţ iile din acest document, solicitarea de plat
platăă va fi refuzat
refuzatăă.

F. Plată
1. HP va face tot posibilul pentru a procesa solicit
solicităările de plat
platăă valide în interval de45 zile calendaristice de la primirea cererii
completate din partea Participantului ş i de a efectua validarea final
finalăă şşii verificarea facturii sau cât de curând posibil dup
dupăă
expirarea acestui interval de timp. HP nu ş i asum
asumăă r ăspunderea pentru solicit
solicităările de plat
platăă procesate în afara acestui
interval de timp.
2. Suplimentul în numerar va fi pl
plăătit prin transfer bancar ccăătre cump
cumpăăr ător, persoana fizic
fizicăă sau juridic
juridicăă indicat
indicatăă în Dovada
achizi
achiziţţ iei, efectuat în contul bancar indicat la înregistrarea solicit
solicităării de plat
platăă; acest transfer poate fi efectuat numai într
într--un
cont bancar din Spa
Spaţţ iul Economic european sau din Elve
Elveţţ ia. În cazul în care detaliile bancare furnizate în timpul înregistr
înregistrăării
cererii se refer
referăă la un cont men
mențț inut într
într--o alt
altăă moned
monedăă decât EUR, se pot aplica cursul de schimb ș i/sau comisioanele
bancare suplimentare de ccăătre banca destinatarului. Nu se vor emite cecuri bancare.
3. Participan
Participanţţ ii vor fi rrăăspunz
spunzăători pentru orice taxe aplicabile percepute în conformitate cu prevederile legisla
legislaţţ iei fiscale locale
ş i pentru orice alte costuri sau cheltuieli relevante care nu sunt indicate în Termeni ş i condi
condiţţ ii.
4. Plata se va efectua numai dup
dupăă ce HP consider
considerăă că Participantul a respectat întrutotul Termenii ş i condi
condiţţ iile din prezentul
document ş i instruc
instrucţţ iunile conexe.
5. Entitatea care efectueaz
efectueazăă plata:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Elve
Elveţţ ia

G. Date personale
1. Participan
Participanţţ ii trebuie ssăă dezv
dezvăăluie numai datele personale necesare pentru aceast
aceastăă Promo
Promoţţ ie. Prin dezv
dezvăăluirea acestor date,
Participan
Participanţţ ii sunt de acord cu faptul ccăă datele vor fi prelucrate în contextul acestei Promo
Promoţţ ii.
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2. HP ş i împuternici
împuterniciţţ ii ssăăi vor prelucra datele personale numai în conformitate cu prevederile legisla
legislaţţ iei locale ş i le vor utiliza
exclusiv pentru efectuarea pl
plăţ
ăţiiii aferente acestei Promo
Promoţţ ii. Datele vor fi ş terse dup
dupăă expirarea perioadei legale de p
păăstrare
a acestora.
3. HP vvăă poate contacta prin ee--mail pentru a vvăă transmite informa
informaţţ ii cu privire la produse, servicii ş i/sau asisten
asistenţă
ţă numai cu
permisiunea dvs. explicit
explicităă în acest sens. Aceasta poate include informa
informaţţ ii despre produse noi, oferte speciale sau, eventual,
o invita
invitaţţ ie de participare la studii de pia
piaţă
ţă..
4. HP recunoa
recunoaşşte ccăă dreptul la confiden
confidenţţ ialitate este un drept fundamental al omului ş i recunoa
recunoaşşte, de asemenea, importan
importanţţ a
confiden
confidenţţ ialit
ialităţ
ăţii,
ii, securit
securităţ
ăţiiii ş i protec
protecţţ iei datelor pentru clien
clienţţ ii ş i partenerii ssăăi din întreaga lume.
5. Pentru informa
informaţţ ii cu privire la politicile ş i practicile HP cu privire la confiden
confidenţţ ialitate, consulta
consultaţţ i Notificarea privind drepturile
asupra datelor personale ş i Declara
Declaraţţ ia de confiden
confidenţţ ialitate la https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.html
privacy.html.. Pentru
a vvăă exercita drepturile de acces, de rectificare, de opozi
opoziţţ ie sau de ş tergere, vvăă rug
rugăăm ssăă utiliza
utilizaţţ i „Formularul de feedback
privind confiden
confidenţţ ialitatea
ialitatea””, disponibil la https://www8.hp.com/ro/ro/privacy/privacy
https://www8.hp.com/ro/ro/privacy/privacy--central.html
central.html..

H. Generalităţi
1. Suplimentul în numerar nu va fi acordat unui Participant care: a) nu a achizi
achiziţţ ionat un Produs HP eligibil în Perioada
promo
promoţţ ional
ionalăă; ş i/sau b) nu a completat corect formularul de solicitare de plat
platăă; ş i/sau c) nu a furnizat o Dovad
Dovadăă a achizi
achiziţţ iei;
ş i/sau d) nu a depus solicitarea de plat
platăă în cursul Perioadei de depunere; ş i/sau e) nu a respectat, în orice mod, Termenii ş i
condi
condiţţ iile din prezentul document, fapt care va fi stabilit de ccăătre HP, la latitudinea acesteia din urm
urmăă.
2. HP îîşşi rezerv
rezervăă dreptul de a efectua un audit al tuturor Solicit
Solicităărilor de plat
platăă pentru a se asigura ccăă termenii ş i condi
condiţţ iile
promo
promoţţ iei au fost îndeplinite ş i pentru a solicita informa
informaţţ ii suplimentare cu privire la orice solicit
solicităări de plat
platăă şşii documente
justificative.
3. În eventualitatea unor solicit
solicităări de plat
platăă false, eronate sau a pl
plăţ
ăţilor
ilor în exces, fie depuse de ccăătre Participant, fie efectuate
de ccăătre HP, sub rezerva transmiterii în scris de ccăătre HP a unui preaviz de minim 28 zile, Participantul va returna sau
rambursa orice sume achitate în contul unor astfel de solicit
solicităări de plat
platăă false, eronate sau orice sume în exces achitate, iar
Participantul va exonera HP de rrăăspundere ş i va desp
despăăgubi HP pentru orice obliga
obligaţţ ie, solicit
solicităări de desp
despăăgubire, daune ş i
obliga
obligaţţ ii fiscale care decurg din astfel de situa
situaţţ ii.
4. Toate documenta
documentaţţ iile depuse pentru aceast
aceastăă promo
promoţţ ie devin proprietatea HP ş i nu vor fi returnate. Transmiterea de
documenta
documentaţţ ii false, incorecte, în
înşşel
elăătoare sau frauduloase poate conduce la descalificarea de la aceast
aceastăă promo
promoţţ ie ş i de la
promo
promoţţ ii viitoare organizate de HP ş i poate conduce la începerea urm
urmăăririi penale a persoanei care a depus documenta
documentaţţ iile
respective.
5. Participantul este de acord ssăă exonereze HP de rrăăspundere cu privire la orice obliga
obligaţţ ie, solicit
solicităări de desp
despăăgubire, daune ş i
obliga
obligaţţ ii fiscale care decurg din astfel de situa
situaţţ ii.
6. În m
măăsura permis
permisăă de legisla
legislaţţ ia aplicabil
aplicabilăă, Promotorul nu va fi responsabil sau rrăăspunz
spunzăător pentru: (a) neprimirea
documenta
documentaţţ iilor depuse din cauza unor defec
defecţţ iuni legate de transmisie ş i a altor situa
situaţţ ii care nu pot fi controlate de ccăătre
Promotor, în limite rezonabile; (b) orice transmisii sau solicit
solicităări depuse cu întârziate, pierdute, adresate gre
greşşit sau
deteriorate; (c) orice defec
defecţţ iuni ale computerelor sau probleme de comunica
comunicaţţ ii; (d) orice întreruperi, pierderi sau daune
cauzate de evenimente care nu pot fi controlate de ccăătre Promotor; (e) orice eroare tehnic
tehnicăă, de hardware, software, la
nivelul serverului, paginii web sau alte defec
defecţţ iuni sau daune de orice fel, în m
măăsura în care acestea îl împiedic
împiedicăă pe Participant
s ă participe la Promo
Promoţţ ie sau obstruc
obstrucţţ ioneaz
ioneazăă participarea acestuia la Promo
Promoţţ ie în alt mod; (f) orice erori de imprimare sau
erori tipografice din orice materiale asociate Promo
Promoţţ iei; sau (g) orice pierdere, deteriorare sau vvăăt ămare de orice fel,
cauzat
cauzatăă Participan
Participanţţ ilor, ca urmare a acestei Promo
Promoţţ ii. Cu toate acestea, nicio prevedere a acestor Termeni ş i condi
condiţţ ii nu va
exclude sau limita rrăăspunderea HP în cazul decesului sau a vvăăt ăm ării personale a Participan
Participanţţ ilor, dac
dacăă se dovede
dovedeşşte ccăă
acestea au fost cauzate de neglijen
neglijenţţ a HP.
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7. Promotorul nu va fi rrăăspunz
spunzăător pentru întreruperea Promo
Promoţţ iei în situa
situaţţ ii de for
forţă
ţă major
majorăă sau din cauza altor factori care
nu pot fi controla
controlaţţ i de ccăătre Promotor.
8. HP îîşşi rezerv
rezervăă dreptul de a modifica Termenii ş i condi
condiţţ iile în orice moment, ffăăr ă notificare prealabil
prealabilăă.
9. HP poate anula sau retrage aceast
aceastăă Promo
Promoţţ ie în orice moment, ffăăr ă notificare prealabil
prealabilăă.
10. Decizia HP cu privire la orice aspecte legate de aceast
aceastăă promo
promoţţ ie va fi definitiv
definitivăă şşii obligatorie.
11. Prezenta Promo
Promoţţ ie intr
intrăă sub inciden
incidenţţ a prevederilor legisla
legislaţţ iei în vigoare în ţ ara Promotorului. În cazul oric
oricăăror litigii,
competen
competenţţ a pentru solu
soluţţ ionarea acestora va reveni instan
instanţţ elor judec
judecăătore
toreşşti în jurisdic
jurisdicţţ ia ccăărora se afl
aflăă sediul
Promotorului.

ANEXA 1: PRODUSE HP ELIGIBILE.
Vizita
Vizitaţţ i www.hp.com/ro/designjetcashback pentru o list
listăă complet
completăă a Produselor HP eligibile.
Cod

Produse HP care se califică

Reducere (EUR)

Disponibilitatea produsului

5HB07A

HP DesignJet T230 24
24--in Printer

55,00 €

15.10.2020 - 31.12.2020

5HB06A

HP DesignJet T250 24
24--in Printer

110,00 €

15.10.2020 - 31.12.2020

5HB09A

HP DesignJet T630 24
24--in Printer

210,00 €

15.10.2020 - 31.12.2020

5HB11A

HP DesignJet T630 36
36--in Printer

390,00 €

15.10.2020 - 31.12.2020

5HB08A

HP DesignJet T650 24
24--in Printer

280,00 €

15.10.2020 - 31.12.2020

5HB10A

HP DesignJet T650 36
36--in Printer

500,00 €

15.10.2020 - 31.12.2020
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