Termeni si conditii
1. HP Structura programului Trade-In înseamnă economie
În cadrul programului Trade
Trade--In înseamn
înseamnăă economie, HP International Sarl (HP) pl
plăăte
teşşte o valoare trade
trade--in adecvat
adecvatăă
pentru produsele second
second--hand care sunt returnate la HP cu condi
condiţţ ia achizi
achiziţţ ion
ionăării unui nou produs HP care face parte din
program (consulta
(consultaţţ i site
site--ul Web). Totu
Totuşşi, valoarea trade
trade--in rezult
rezultăă numai dac
dacăă echipamentul pe care participant dore
doreşşte
să îl predea prin programul Trade
Trade--In este conectat direct şi verificabil cu achizi
achiziţţ ionarea unuia dintre produsele HP
men
menţţ ionate pe site
site--ul Web.
Programul Trade
Trade--In înseamn
înseamnăă economie va fi denumit generic în continuare „Program””.
Combinaţia cu preţuri speciale sau cu alte promoţii.
Aceast
Aceastăă ofert
ofertăă NU POATE FI combinat
combinatăă cu (sau „suprapus
suprapusăă” peste) alte oferte promo
promoţţ ionale HP sau acorduri de pre
preţţ uri
speciale convenite cu HP care sunt oferite în aceea
aceeaşşi perioad
perioadăă.

Participanţi
Numai clien
clienţţ ii utilizatori finali au dreptul de a participa la acest program. Aceasta înseamn
înseamnăă că clien
clienţţ ii utilizatori finali
solicit
solicităă şşii primesc valoarea trade
trade--in.
Persoana sau compania care solicit
solicităă şşii este îndrept
îndreptăţ
ăţit
ităă să primeasc
primeascăă valoarea trade
trade--in este referit
referităă în continuare ca
„participant””.
Produse
Lista imprimantelor eligibile este disponibil
disponibilăă pe site
site--ul Web al programului, la adresa: www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
Imprimantele eligibile achizi
achiziţţ ionate vor fi denumite generic în continuare „Produse””.
Produsele second
second--hand care sunt returnate vor fi denumite generic în continuare „Produse Trade-in””.
Durata promoţiei
Perioada de desf
desfăş
ăşurare
urare a promo
promoţţ iei, timpul programat pentru solicit
solicităări, noile produse HP incluse în program şi valorile
exacte trade
trade--in sunt expuse pe site
site--ul Web.
HP îîşşi ppăăstreaz
streazăă dreptul de a modifica sau a termina acest program în orice moment şi ffăăr ă notificare prealabil
prealabilăă.
Logistică
Costurile de transport şi toate costurile asociate precum impozite, taxe vamale şi alte taxe vor fi suportate de HP.

Cereri de oferte
Participantul poate ssăă se informeze în leg
legăătur
turăă cu programul şi poate ssăă ob
obţţ in
inăă o ofert
ofertăă trade
trade--in de pe site
site--ul Web de la
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www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..

2. Regulamentul şi cerinţele programului
Produsele HP cump
cumpăărate în afara UE nu sunt autorizate pentru participare
Participantul poate solicita valoarea trade
trade--in o singur
singurăă dat
datăă pentru fiecare nou produs eligibil HP cump
cumpăărat.
Participantul care accept
acceptăă termenii şi condi
condiţţ iile acestui program trebuie ssăă fie cel care face solicitarea de trade
trade--in.
Valoarea trade
trade--in este transferat
transferatăă participantului conform informa
informaţţ iilor de pe web specificate de participant.
Detaliile de cont bancar furnizate în timpul înregistr
înregistrăării şi adresa titularului de cont bancar trebuie ssăă corespund
corespundăă cu
adresa de pe factur
facturăă furnizat
furnizatăă în timpul înregistr
înregistrăării.
Numai produsele HP noi pot participa la acest program. Produsele demonstrative, precum şi cele de remarketing sau
uzate sunt excluse din program.
Aceasta este o opera
operațț iune comercial
comercialăă de schimbare a produsului numai cu un alt produs cu tehnologie de imprimare
laser. Participantul trebuie ssăă cumpere un produs HP eligibil şi ssăă predea în regim trade
trade--in un produs HP sau non
non--HP
pentru a fi autorizat. Produsul trade
trade--in trebuie ssăă fie din acela
acelaşşi tip de categorie cu produsul cump
cumpăărat.
Sunt valabile numai aplica
aplicaţţ iile ffăăcute de pe teritoriul principal al ţă
ţării/regiunii
rii/regiunii respective.

3. Paşii programului şi timpul alocat
Cump
Cumpăăra
raţţ i un produs HP eligibil înainte de 31.01.2022 şi preda
predaţţ i în regim trade
trade--in un produs trade
trade--in eligibil de orice
marc
marcăă în condi
condiţţ ii de func
funcţţ ionare.
Aplica
Aplicaţţ iile în program pentru primirea valorii trade
trade--in pentru produsul trade
trade--in trebuie remise la nu mai mult de 30 zile de
la data cump
cumpăăr ării.
Toate solicit
solicităările incomplete vor fi respinse automat. Dac
Dacăă sunt incomplete, acestea trebuie completate şi remise din
nou pentru a fi procesate. O solicitare se consider
considerăă incomplet
incompletăă dac
dacăă corespunde cel pu
puţţ in uneia dintre criteriile
urm
urmăătoare:





Din formularul de solicitare lipsesc informa
informaţţ ii care sunt necesare, de exemplu: num
număărul de serie al produsului nou
cump
cumpăărat,
documentele care servesc drept dovad
dovadăă a cump
cumpăăr ării cu data corect
corectăă a cump
cumpăăr ării şi cu produsul corect.
Produse trade
trade--in valabile neexpediate în perioada limitat
limitatăă de 30 zile.

4. Acordul trade-in
Participantul poate solicita valoarea trade
trade--in prin intermediul programului. Prin acceptarea acordului trade
trade--in,
participantul garanteaz
garanteazăă că toate produsele trade
trade--in au fost de
deţţ inute de participant timp de cel pu
puţţ in 6 luni şi ccăă au fost
utilizate în activitatea participantului.
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Participantul trebuie ssăă garanteze ccăă este proprietarul titular legal al produselor trade
trade--in, ccăă este liber de orice sarcini
sau drepturi de proprietate ale oric
oricăăror creditori, ccăă actul de de
deţţ inere nu se supune drepturilor unor ter
terţţ e p
păăr ţ i şi ccăă are
dreptul legal ssăă transfere produsele trade
trade--in la HP.
Participantul garanteaz
garanteazăă că produsul trade
trade--in nu este supus niciunei restric
restricţţ ii sau datorii, inclusiv software de la ter
terţţ i care
nu poate fi transferat sau pentru care mai sunt datorii de pl
plăătit.
Acordul trade
trade--in dintre HP şi participant este realizat prin acceptarea termenilor şi condi
condiţţ iilor din înregistrarea pe web.
Acordurile trade
trade--in care con
conţţ in declara
declaraţţ ii false nu pot fi procesate. HP îîşşi rezerv
rezervăă dreptul de a întârzia pl
plăţ
ăţile
ile şi/sau de a
examina toate solicit
solicităările care necesit
necesităă investiga
investigaţţ ii din cauza unor activit
activităţ
ăţii suspecte.

5. Dovada cumpărării noului produs HP
Comanda va fi anulat
anulatăă dac
dacăă nu se prime
primeşşte dovada cump
cumpăăr ării. Dovada de cump
cumpăărare trebuie actualizat
actualizatăă cu
înregistrarea de pe web.
Dovada cump
cumpăăr ării noului produs HP trebuie ssăă con
conţţ in
inăă urm
urmăătoarele informa
informaţţ ii:




Numele şi adresa clientului utilizator final
Numele şi adresa distribuitorului HP, în conformitate cu declara
declaraţţ ia de pe antet
Modelul şi num
număărul de serie al noului produs HP

O dat
datăă ce solicitarea este remis
remisăă, va fi trimis un ee--mail de confirmare cu un num
număăr de solicitare şi cu instruc
instrucţţ iuni despre
urm
urmăătorii pa
paşşi ai procesului. EE--mailul trebuie imprimat şi, de asemenea, trebuie p
păăstrat
stratăă o înregistrare a acestuia.
Num
Număărul de solicitare trebuie specificat pe toate întreb
întrebăările referitoare la acest program.
HP îîşşi rezerv
rezervăă dreptul de a cere clien
clienţţ ilor, pe lâng
lângăă factura produsului cump
cumpăărat, chitan
chitanţţ a şi/sau dovada propriet
proprietăţ
ăţiiii (de
ex. fotocopie cu eticheta care cuprinde num
număărul de serie, codul de bare etc.)
6. Termeni şi cerinţe pentru produsele trade-in
Valorile trade
trade--in indicate de HP se aplic
aplicăă numai pentru produsele trade
trade--in care sunt în stare de func
funcţţ ionare. Produsele
trade
trade--in trebuie returnate complete, în stare bun
bunăă de func
funcţţ ionare şi cu toate accesoriile aferente.
Înainte de returnarea produselor la HP, toate datele stocate în produs trebuie şterse. Dup
Dupăă returnarea produselor la HP,
nu mai este posibil
posibilăă recuperarea datelor. Compania HP nu va fi rrăăspunz
spunzăătoare pentru pierderea datelor salvate în
produs. Compania HP nu va fi rrăăspunz
spunzăătoare pentru riscul ca datele ne
neşşterse ssăă ajung
ajungăă pe mâna unei ter
terţţ e p
păăr ţ i.
Produsele trade
trade--in returnate la HP nu trebuie ssăă fie contaminate cu materiale biologice, chimice sau radioactive.
Printers being traded in must be capable of printing a test page. All accessories belonging to it e.g. ink and toner
cartridges, must be included.

7. Termeni privind valoarea trade-in
Valoarea trade
trade--in este pl
plăătit
tităă de HP participantului. Plata se va face prin transfer bancar electronic într
într--un interval de 45
zile de la primirea produsului trade
trade--in la centrul nostru de testare.
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Pl
Plăț
ățile
ile se pot efectua doar ccăătre un cont bancar valabil din Spa
Spațț iul Economic European sau din Elve
Elvețț ia.
Chiar dac
dacăă valoarea trade
trade--in de la data cump
cumpăăr ării este diferit
diferităă de valoarea trade
trade--in de la data solicit
solicităării, este valabil
valabilăă
valoarea de la data solicit
solicităării.
În cazul efectu
efectuăării unor pl
plăţ
ăţii incorecte de ccăătre HP (de exemplu, în urma unei solicit
solicităări false sau gre
greşşite efectuate de
participant), în urm
urmăătoarele nu mai pu
puţţ in de 28 zile precedente notific
notificăării scrise de la HP, participantul va achita sau
rambursa pl
plăţ
ăţile
ile incorecte. Clientul este de acord ssăă nu emit
emităă preten
pretenţţ ii de rrăăspundere din partea companiei HP în
leg
legăătur
turăă cu obliga
obligaţţ iile, reclama
reclamaţţ iile, daunele sau impozitele care pot fi atrase în astfel de circumstan
circumstanţţ e.

8. Logistică
Produsele trade
trade--in trebuie ssăă se afle în ţ ara în care participantul solicit
solicităă valoarea de trade
trade--in.
Participantul este responsabil pentru dezinstalarea produselor trade
trade--in şi trebuie ssăă le preg
pregăăteasc
teascăă în mod
corespunz
corespunzăător în vederea expedi
expediţţ iei. HP va suporta cheltuielile de expedi
expediţţ ie (utilizarea etichetei de expedi
expediţţ ie furnizate de
HP este obligatorie) şi de reciclare a produselor trade
trade--in eligibile.
Pentru a asigura recep
recepţţ ia în bune condi
condiţţ ii a produselor trade
trade--in de mai sus, este foarte important ca acestea ssăă fie
ambalate corespunz
corespunzăător, în conformitate cu urm
urmăătoarele instruc
instrucţţ iuni de ambalare:



Produsele trade
trade--in trebuie ambalate într
într--o cutie rigid
rigidăă din carton, adecvat
adecvatăă pentru expedi
expediţţ ie.
Eticheta de expedi
expediţţ ie furnizat
furnizatăă de HP în timpul înregistr
înregistrăării pe web trebuie ata
ataşşat
atăă pe exteriorul pachetului. Pentru
protejarea etichetei trebuie utilizat
utilizatăă band
bandăă transparent
transparentăă pentru expedi
expediţţ ii. Este important ssăă se ata
ataşşeze eticheta
de expedi
expediţţ ie HP deoarece aceasta va fi utilizat
utilizatăă pentru procesarea aplica
aplicaţţ iei şi a produselor trade
trade--in.

Compania HP nu este responsabil
responsabilăă pentru plata ambalajului corespunz
corespunzăător în care se expediaz
expediazăă produsele trade
trade--in.
Produsele trade
trade--in ce urmeaz
urmeazăă a fi colectate trebuie ambalate gata de expediat şi, dac
dacăă greutatea dep
depăş
ăşeeşte 30 kg,
trebuie ambalate pe pale
paleţţ i. Num
Număărul de referin
referinţă
ţă trade
trade--in trebuie ssăă fie vizibil clar pe exteriorul ambalajului. Eticheta de
expedi
expediţţ ie trebuie ssăă fie ata
ataşşat
atăă astfel încât ssăă poat
poatăă fi simplu de citit şi ssăă nu se piard
piardăă. Colectarea trebuie ssăă se
efectueze de la u
uşşa de intrare de pa parter.
La data convenit
convenităă, HP va trimite un agent de transport la adresa specificat
specificatăă de participant în înregistrarea de pe web.
Dac
Dacăă agentul de transport desemnat de HP nu poate veni la data convenit
convenităă, acesta va contacta participantul pentru a
stabili de comun acord o nou
nouăă dat
datăă. Dac
Dacăă produsele trade
trade--in nu sunt gata de ridicat pe data convenit
convenităă şşii agentul de
transport desemnat de HP trebuie ssăă vin
vinăă din nou în alt
altăă zi, participantul va suporta plata costului suplimentar atras.
Perioada dintre acceptarea ofertei şi ridicarea de fapt a produsului trade
trade--in nu trebuie ssăă dep
depăş
ăşeasc
eascăă 30 zile lucr
lucrăătoare.
HP va ridica produsele trade
trade--in numai în cadrul grani
graniţţ elor na
naţţ ionale respective.
All ink and toner cartridges must be removed from the printer(s) prior to shipping. They may be included in the same
package as the trade
trade--in product(s), but they must be wrapped and bagged separately.
9. Transfer de proprietate şi riscuri
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Calitatea de proprietar al produsului trade
trade--in va fi transferat
transferatăă companiei HP din momentul pred
predăării produsului la agentul
de transport.
Livrarea produsului trade
trade--in ccăătre agentul de transport desemnat de HP se consider
considerăă final
finalăă şşii cu drept de transfer al
titlului de proprietate asupra produsului respectiv ccăătre compania de gestionare desemnat
desemnatăă de HP, liber de orice sarcini şi
garan
garanţţ ii.

10. Nereturnarea produselor trade-in
Produsele trade
trade--in definite în înregistrarea web în cadrul programului trebuie predate la HP pentru a fi incluse în
program. Dup
Dupăă colectare, niciun produs trade
trade--in (inclusiv accesoriile) nu va fi returnat înapoi la participant. Aceste bunuri
r ămân în proprietatea companiei HP.

11. Returnarea unui produs trade-in incorect
Dac
Dacăă un alt produs trade
trade--in decât cel specificat în înregistrarea pe web a fost plasat gata de colectat şi/sau a fost
transportat la centrul de testare, HP are dreptul de aa--l supune pe participant la plata costurilor implicate pentru
returnare, în m
măăsura în care gre
greşşeala nu a fost evident
evidentăă pentru HP.

12. Neconformitatea cu termenii programului
Produsele trade
trade--in trebuie ssăă corespund
corespundăă detaliilor furnizate în procesul de înregistrare. Dac
Dacăă nu corespund, HP îîşşi
rezerv
rezervăă dreptul de a nu pl
plăăti valoarea trade
trade--in sau de a debita diferen
diferenţţ a de valoare trade
trade--in dintre produsul trade
trade--in
specificat şi cel primit efectiv, când valoarea trade
trade--in a produsului incorect este mai mic
micăă.

13. Dezafectarea
HP garanteaz
garanteazăă dezafectarea ecologic
ecologicăă a produselor trade
trade--in. Produsele trade
trade--in sunt dezafectate în UE şi nu pot rrăămâne
în cadrul grani
graniţţ elor na
naţţ ionale în care participantul a luat parte la program.

14. Invoicing
Acest program necesit
necesităă acceptarea unei facturi automate de ccăătre participant. Pentru a asigura o facturare
consecvent
consecventăă şşii valabil
valabilăă, HP creeaz
creeazăă o factur
facturăă automat
automatăă propus
propusăă în numele participantului şi o trimite participantului în
vederea accept
acceptăării. O dac
dacăă ce factura automat
automatăă propus
propusăă este acceptat
acceptatăă de participant, HP va efectua plata respectiv
respectivăă şşii
va emite o factur
facturăă final
finalăă corespunz
corespunzăătoare.
Nereu
Nereuşşita trimiterii unui accept valabil al facturii automate propuse va conduce la respingerea solicit
solicităării participantului şi
la invalidarea particip
participăării participantului la program .
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În cazul în care participantul trebuie ssăă creeze o factur
facturăă suplimentar
suplimentarăă din motive de taxe sau contabile, participantul
trebuie ssăă ia în considerare urm
urmăătoarele cerin
cerinţţ e:




O factur
facturăă pentru taxe sau contabilitate poate fi completat
completatăă numai atunci când num
număărul de comand
comandăă este trecut pe
factur
facturăă. HP nu poate atribui sau procesa factura ffăăr ă ca aceasta ssăă aib
aibăă un num
număăr de comand
comandăă. Factura va fi
soldat
soldatăă în cadrul sistemului de pl
plăţ
ăţii automate al companiei HP. Nu exist
existăă nicio rela
relaţţ ie între num
număărul de comand
comandăă al
companiei HP şi num
număărul de factur
facturăă al participantului.
Factura trebuie trimis
trimisăă cu urm
urmăătoarea adres
adresăă de antet:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland
VAT Reg.No. DE299265173
la urm
urmăătoarea adres
adresăă:
HP International Sarl
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANIA

15. Solicitări frauduloase
Participantul care a abuzat de program va fi exclus. HP îîşşi rezerv
rezervăă dreptul de a ac
acţţ iona pe cale legal
legalăă.

16. Dac
Dacăă un produs este returnat (anulând astfel contractul de vânzare) nu se poate face o cerere de rambursare a
sumei pl
plăătite. În acest caz, sumele rambursate care au fost deja pl
plăătite trebuie returnate în întregime.

6/6

