Termeni si conditii
Garanție comercială HP pentru HP Ink Tank / HP Smart Tank
ATENȚIE: ÎNAINTE DE A V
VĂ
Ă ÎNREGISTRA PENTRU PROMO
PROMOȚȚ IA „ DE GARAN
GARANȚȚ IE COMERCIAL
COMERCIALĂ
Ă DE LA HP
HP””, VĂ RUG
RUGĂ
ĂM SSĂ
Ă CITI
CITIȚȚ I
CU ATEN
ATENȚȚ IE TERMENII ȘI CONDI
CONDIȚȚ IILE PREZENTE ((„„TERMENII
TERMENII””). ÎNREGISTRAREA DVS. LA ACEAST
ACEASTĂ
Ă PROMO
PROMOȚȚ IE INDIC
INDICĂ
Ă FAPTUL
CĂ AȚ I CITIT ȘI A
AȚȚ I ACCEPTAT PREZEN
PREZENȚȚ II TERMENI ȘI SUNTE
SUNTEȚȚ I DE ACORD SSĂ
Ă FI
FIȚȚ I OBLIGAT LEGAL DE CCĂ
ĂTRE ACE
ACEȘȘTIA. DAC
DACĂ
Ă
NU SUNTE
SUNTEȚȚ I DE ACORD CU PREZEN
PREZENȚȚ II TERMENI, V
VĂ
Ă RUG
RUGĂ
ĂM SSĂ
Ă NU V
VĂ
Ă ÎNREGISTRA
ÎNREGISTRAȚȚ I PENTRU PROMO
PROMOȚȚ IE.
Aceast
Aceastăă promo
promoțț ie începe în 01.04.2018, este valabil
valabilăă pân
pânăă la încetarea acesteia de ccăătre HP și se aplic
aplicăă tuturor ță
țărilor
rilor
din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, unde HP sau partenerii HP autoriza
autorizațț i vând produsele HP eligibile, astfel cum sunt
definite mai jos. În ciuda unor promo
promoțț ii similare anterioare, ace
aceșști termeni și condi
condițț ii înlocuiesc toate versiunile anterioare
ale acestora.
Pute
Putețț i revizui, salva sau imprima orice parte a prezen
prezențț ilor termeni. V
Văă încuraj
încurajăăm ssăă imprima
imprimațț i o copie a întregului
document prezent și ssăă îl consulta
consultațț i pe m
măăsur
surăă ce beneficia
beneficiațț i de promo
promoțț ia „ de garan
garanțț ie comercial
comercialăă de la HP
HP””.

1. Obiect
1.1. Aceast
Aceastăă promo
promoțț ie „ de garan
garanțț ie comercial
comercialăă de la HP
HP”” include: garan
garanțț ia comercial
comercialăă standard HP de (denumit
(denumităă șșii
garan
garanțț ie HP limitat
limitatăă) plus de garan
garanțț ie comercial
comercialăă suplimentar
suplimentarăă de la HP care face obiectul (a) înregistr
înregistrăării la
www.hp.com/eu/warrantyextension în termen de 0 de zile de la cump
cumpăărarea produsei dvs. HP eligibile astfel cum este
definit acest termen în sec
secțț iunea 2 de mai jos) și (b) acceptarea prezen
prezențț ilor termeni.
1.2. Aceast
Aceastăă extindere a garan
garanțț iei comerciale HP pentru înc
încăă ani este oferit
oferităă de HP gratuit (în conformitate cu termenii
declara
declarațț iei HP privind de garan
garanțț ia limitat
limitatăă) și pe lâng
lângăă garan
garanțț ia comercial
comercialăă HP standard, de , și orice garan
garanțț ie
contractual
contractualăă, legal
legalăă sau de drept comun, la care utilizatorul poate fi îndrept
îndreptăț
ățit
it împotriva vânz
vânzăătorului produsului
conform legii locale aplicabile. Orice garan
garanțț ie contractual
contractualăă sau legal
legalăă la care utilizatorul final ar putea ssăă aib
aibăă dreptul
împotriva vânz
vânzăătorului produsului sau a oric
oricăărei alte persoane rrăămâne neafectat
neafectatăă.
1.3. În special, dac
dacăă sunte
suntețț i consumator, avantajele extinderii garan
garanțț iei comerciale de la HP se aplic
aplicăă pe lâng
lângăă orice
drepturi legale asigurate de legile privind protec
protecțț ia consumatorilor legate de m
măărfurile neconforme contractului de
vânzare. Drepturile legale ale consumatorilor nu sunt limitate sau afectate în niciun fel prin aceast
aceastăă extindere a promo
promoțț iei
privind garan
garanțț ia comercial
comercialăă. Pentru informa
informațț ii suplimentare, vvăă rug
rugăăm ssăă consulta
consultațț i urm
urmăătorul link: garan
garanțț ia legal
legalăă a
consumatorului
consumatorului..
1.4. Garan
Garanțț ia comercial
comercialăă HP va face obiectul declara
declarațț iei privind garan
garanțț ia HP limitat
limitatăă pe care o primi
primițț i împreun
împreunăă cu
imprimanta dvs. HP eligibil
eligibilăă (se aplic
aplicăă defini
definițț ia termenului furnizat
furnizatăă mai jos). De asemenea, pute
putețț i consulta declara
declarațț ia
privind garan
garanțț ia HP limitat
limitatăă aici
aici.. În caz de contradic
contradicțț ie între declara
declarațț ia privind garan
garanțț ia HP limitat
limitatăă furnizat
furnizatăă împreun
împreunăă cu
imprimanta dvs. HP eligibil
eligibilăă șșii declara
declarațț ia disponibil
disponibilăă online la linkul de mai sus, va prevala declara
declarațț ia furnizat
furnizatăă împreun
împreunăă cu
imprimanta dvs. HP eligibil
eligibilăă.

2. Produse eligibile
2.1. Pentru a putea beneficia de aceast
aceastăă promo
promoțț ie, trebuie ssăă achizi
achizițț iona
ionațț i o produs eligibil
eligibilăă („imprimanta HP eligibil
eligibilăă”) în
timpul perioadei promo
promoțț ionale. Imprimatele eligibile pentru aceast
aceastăă promo
promoțț ie sunt incluse în tabelul A.
2.2. În plus, imprimanta HP eligibil
eligibilăă trebuie ssăă fie acceptat
acceptatăă de serviciul de rela
relațț ii cu clien
cliențț ii (de regul
regulăă, produsele HP
eligibile beneficiaz
beneficiazăă de asisten
asistență
ță timp de 5 ani de la data fabric
fabricăării acestora; vvăă rug
rugăăm ssăă re
rețț ine
inețț i ccăă nu exist
existăă o
aten
atențț ionare privind încetarea acordului de servicii).
2.3. HP nu urm
urmăăre
reșște niciun fel de date ffăăr ă consim
consimță
țământul
mântul utilizatorului. Pentru aceast
aceastăă promo
promoțț ie, nu este necesar
necesarăă
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nicio urm
urmăărire sau comunicare cu dispozitivul. Nu este necesar
necesarăă nicio comunicare între dispozitiv și HP pentru a ob
obțț ine
codul de indexare a cartu
cartușșelor.

3. Cerere pentru garanția comercială de de la HP
3.1. Cererile pentru aceast
aceastăă promo
promoțț ie privind garan
garanțț ia comercial
comercialăă de de la HP trebuie ssăă fie trimise în cel mult 60 de zile
de la data achizi
achizițț ion
ionăării respectivei produse HP eligibile.
3.2. Cererile trebuie ssăă fie transmise doar de utilizatorul final (adic
(adicăă, clien
cliențț ii care achizi
achizițț ioneaz
ioneazăă produsele pentru uzul
propriu).
3.3. Cererile sunt limitate la maximum 50 de produse HP eligibile, de fiecare utilizator final.

4. Înregistrați-vă pentru promoția referitoare la garanția comercială HP
4.1. V
Văă pute
putețț i înregistra pentru aceast
aceastăă promo
promoțț ie la: www.hp.com/eu/warrantyextension
www.hp.com/eu/warrantyextension.. Trebuie ssăă furniza
furnizațț i companiei
HP toate informa
informațț iile obligatorii solicitate pe site
site--ul de înregistrare de mai sus.
4.2. De asemenea, vi se va cere ssăă prezenta
prezentațț i companiei HP num
număărul de serie și codul produsului pentru imprimanta HP
eligibil
eligibilăă nou achizi
achizițț ionat
ionatăă, precum și datele personale, cum ar fi numele, adresa, codul po
poșștal, adresa de ee--mail. În plus,
trebuie ssăă fie disponibil
disponibilăă/trimis
trimisăă către HP o copie a unei chitan
chitanțț e de vânzare sau de livrare datate, care ssăă indice data
achizi
achizițț ion
ionăării, numele distribuitorului HP sau al comerciantului cu am
amăănuntul autorizat și descrierea produsului ((„„Dovada
achizi
achizițț iei
iei””), a noii produse HP eligibile.
4.3. Pute
Putețț i utiliza oricare dintre urm
urmăătoarele metode pentru a furniza dovada achizi
achizițț iei:
a. Înc
Încăărca
rcațț i dovada de cump
cumpăărare în momentul înregistr
înregistrăării, la urm
urmăătorul link: www.hp.com/eu/warrantyextension
www.hp.com/eu/warrantyextension;;
b. Pot trimite dovada achizi
achizițț iei prin
Fax : +49 7031 7632 5111
Po
Poșșt ă:
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANIA

E-mail: promotions@gps1.hp.com
Dac
Dacăă ne trimite
trimitețț i dovada achizi
achizițț iei prin fax, po
poșșt ă sau ee--mail, este obligatoriu (i) ssăă men
mențț iona
ionațț i num
număărul de referin
referință
ță al
cererii de înregistrare în promo
promoțț ie și (ii) ssăă face
facețț i acest lucru în termen de paisprezece (14) zile de la vizita dvs. pe site
site--ul
de înregistrare. FFăăr ă prezentarea dovezii de achizi
achizițț ie în acest interval de timp, solicitarea dvs. de înregistrare pentru
promo
promoțț ie va fi anulat
anulatăă.
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5. Dovada cumpărării
Copia dovezii cump
cumpăăr ării (factura) trebuie ssăă con
conțț in
inăă urm
urmăătoarele informa
informațț ii:



numele și adresa distribuitorului,
denumirea produsului/modelul hardware
hardware--ului.

6. Număr de serie
Dac
Dacăă nu furniza
furnizațț i num
număărul de serie corect, nu ve
vețț i putea trece de la garan
garanțț ia standard la extensia garan
garanțț iei comerciale HP
de .

7. Excluderea combinației cu alte pachete de servicii HP Care
Dac
Dacăă aț i achizi
achizițț ionat deja un pachet electronic HP Care Pack și ll--aț i înregistrat, nu pute
putețț i participa la aceast
aceastăă promo
promoțț ie.
Dup
Dupăă ce vv--aț i înregistrat la aceast
aceastăă promo
promoțț ie, nu ve
vețț i putea achizi
achizițț iona serviciile HP Care Pack pentru produsul
înregistrat. Prin urmare, vvăă rug
rugăăm ssăă nu vvăă înregistra
înregistrațț i la aceast
aceastăă promo
promoțț ie dac
dacăă dori
dorițț i ssăă beneficia
beneficiațț i de serviciile
alternative HP Care Pack.

8. Date cu caracter personal
Declara
Declarațț ia HP privind confiden
confidențț ialitatea de la http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html reglementeaz
reglementeazăă
colectarea și utilizarea oric
oricăăror date cu caracter personal. Prin trimiterea datelor dvs. cu caracter personal, sunte
suntețț i de
acord cu termenii declara
declarațț iei privind confiden
confidențț ialitatea de la HP. La cerere, vvăă pute
putețț i retrage acordul acordat anterior sau
solicita corectarea, modificarea, restric
restricțț ionarea, anonimizarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dând clic
pe acest link: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394.. În anumite cazuri, solicitarea dvs. poate fi
respins
respinsăă pe baza unei excep
excepțț ii legitime, cum ar fi aceea în care punerea la dispozi
dispozițț ie a informa
informațț iilor ar dezv
dezvăălui date cu
caracter personal ale unei alte persoane sau în cazul în care suntem obliga
obligațț i legal ssăă nu divulg
divulgăăm astfel de informa
informațț ii.

9. Generalități
9.1. Dac
Dacăă nu respecta
respectațț i prezen
prezențț ii termeni, HP are dreptul ssăă nu furnizeze cei ani suplimentari de garan
garanțț ie comercial
comercialăă HP
pentru produsul înregistrat. Orice neîndeplinire a condi
condițț iilor, în orice moment, va anula cererea și va înceta acordul.
9.2. Înregistr
Înregistrăările la promo
promoțț ii, care sunt incomplete sau con
conțț in declara
declarațț ii false, nu pot fi prelucrate.
9.3. HP poate retrage aceast
aceastăă promo
promoțț ie și/sau îi poate modifica termenii în orice moment, ffăăr ă notificare.
9.4. Dup
Dupăă înregistrare, garan
garanțț ia comercial
comercialăă HP va fi extins
extinsăă la și va fi conform
conformăă cu prezentele Termene și condi
condițț ii în
integralitatea sa.
Tabelul A:
Cod

Produse HP care se
califică

Z4B04A HP Ink Tank 315 All
All--in
in--One

Garanție comercială HP
U9UC1E - HP 2 year Standard Exchange MFP
Page Limit

Produs disponibil
până
31.10.2022
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Z6Z13A HP Ink Tank 319 All
All--in
in--One

U9UC1E - HP 2 year Standard Exchange MFP
Page Limit

31.10.2022

Z4B53A

HP Ink Tank Wireless 415 All
All-in
in--One

U9UC1E - HP 2 year Standard Exchange MFP
Page Limit

31.10.2022

Z6Z97A

HP Ink Tank Wireless 419 All
All-in
in--One

U9UC1E - HP 2 year Standard Exchange MFP
Page Limit

31.10.2022

4SR29A HP Smart Tank 500

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

3YW70A HP Smart Tank 516

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

3YW73A HP Smart Tank 519

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

1TJ09A

HP Smart Tank 515

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

4SB24A HP Smart Tank 530

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

Y0F71A HP Smart Tank 615

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

6UU48A HP Smart Tank 670 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28C12A HP Smart Tank 675 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

6UU46A HP Smart Tank 720 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B51A HP Smart Tank 725 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

6UU47A HP Smart Tank 750 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B72A HP Smart Tank 755 All
All--in
in--One UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

4WF66A HP Smart Tank 790 All
All--in
in--One U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

28B96A HP Smart Tank 795 All
All--in
in--One U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

28B54A

HP Smart Tank 7005 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B55A

HP Smart Tank 7006 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B75A

HP Smart Tank 7305 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28B76A

HP Smart Tank 7306 All
All--in
in-One

UC3C1E - HP 3 year Std Exch MFP Page Limit

31.10.2022

28C02A

HP Smart Tank 7605 All
All--in
in-One

U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

28C03A

HP Smart Tank 7606 All
All--in
in-One

U35P8E - HP 3 years Standard exchange

31.10.2022

Termenii și condițiile au fost actualizate în Iunie 2019.
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