Villkor
1. I enlighet med övriga paragrafer i dessa villkor kan kunden göra anspråk på kontant återbetalning för de kvalificerade
produkter från HP som anges i tabellen nedan ("Kvalificerade produkter från HP") och som köpts mellan 2019-07-01
och midnatt 2019-08-31. Erbjudandet kan utnyttjas för max 1 av de kvalificerade HP-produkterna [Erbjudandet kan
utnyttjas max 3 gånger per kund under kampanjperioden].
2. För att dra fördel av kampanjen måste kunderna fylla i onlineformuläret (på "http://www.hp.se/printkampanjer"),
bifoga inköpsbevis i form av säljarens faktura via skanning eller e-postbilaga för den inköpta produkten.
Beställningsbevis eller fraktsedel godtas inte. Säljarens faktura måste tydligt innehålla kunduppgifter, HPs
artikelnummer för kvalificerade inköpta produkter, inköpspris och inköpsdatum. Deltagarna får inte skicka in
originalfakturor, eftersom dessa inte kan returneras. HP måste ta emot återbetalningsformuläret och medföljande
dokument inom 30 dagar från inköpsdatumet och senast vid midnatt 2019-09-30.
3. Erbjudandet gäller kvalificerade produkter från HP som har köpts direkt från HP eller från en HP-auktoriserad
återförsäljare. Erbjudandet gäller endast kunder som är slutanvändare (kunder som köper produkter för eget bruk).
Kunder som köper produkter för återförsäljning eller uthyrning till tredje part omfattas inte av erbjudandet.
4. När HP har mottagit återbetalningsformuläret och bifogade dokument får kunden en bekräftelse via e-post från
promotions@gps1.hp.com. I e-postmeddelandet anges om återbetalningen har godkänts eller inte. HP avser att skicka
bekräftelsen inom 14 kalenderdagar. Om kunden inte har fått en e-postbekräftelse inom denna tidsperiod ansvarar
kunden själv för att kontakta kampanjansvariga på promotions@gps1.hp.com.
5. Om återbetalningsformuläret inte är komplett ifyllt får kunden ett meddelande om detta via e-post och har möjlighet
att skicka in resterande dokument inom 14 kalenderdagar. Om kunden ändå inte uppfyller villkoren avvisas
kontantåterbetalningen. HP kan inte hållas skadeståndsskyldigt om de svarar efter tidsperioden på 14 dagar.
6. Utbetalning sker via banköverföring till den person eller det företag som anges som köpare på den bifogade fakturan
(inköpsbeviset) och till de bankuppgifter som kunden uppgett online. Utbetalning kan inte ske till personer som inte har
köpt produkten för eget bruk och vilkas namn inte anges som köpare på fakturan (inköpsbeviset). Utbetalningen kan
under inga omständigheter ske i form av check.
7. HP strävar efter att handlägga giltiga återbetalningsanspråk inom 45 kalenderdagar från att
bekräftelsemeddelandet har skickats till kunden eller så snart som möjligt därefter. HP kan inte hållas
skadeståndsskyldigt om återbetalningen handläggs efter denna tidsperiod.
8. Om kontantåterbetalningen utgör en beskattningsbar förmån ansvarar mottagaren för all skattskyldighet.
9. Det återbetalade beloppet utbetalas endast om HP bedömer att kunden har uppfyllt dessa villkor och tillhörande
anvisningar.
10. Genom att slutföra återbetalningsproceduren bekräftar kunden att han/hon samtycker till dessa villkor. Om kunden
returnerar den kvalificerade produkten från HP till säljaren/återförsäljaren efter att ha skickat in ett anspråk på
kontant återbetalning, berövas kunden rätten till återbetalning.
11. Erbjudandet är giltigt endast vid köp från återförsäljare i Sverige för kunder som är slutanvändare och
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företagskunder. Erbjudandet får inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller rabatter som gäller de
kvalificerade produkterna.
12. Erbjudandet är inte giltigt för anställda på HP, deras ombud, grossister, återförsäljare, detaljhandelspersonal,
deltagande leverantörer eller andra som är förknippade med erbjudandet.
13. Återbetalningsanspråk får bara göras av slutkunden. Återförsäljare får inte göra anspråk på återbetalning för sina
kunders räkning.
14. Om du har frågor om handläggningen av ditt anspråk är du välkommen att skicka e-post till:
promotions@gps1.hp.com.
15. Återbetalning utgår inte till kunder som:
a.
b.
c.
d.
e.

inte har köpt en kvalificerad produkt från HP inom kampanjperioden och/eller
inte har fyllt i återbetalningsformuläret korrekt och/eller
inte har bifogat inköpsbevis och/eller
inte har skickat in återbetalningsformuläret inom 30 dagar från inköpsdatumet och/eller
inte uppfyller dessa villkor enligt HPs gottfinnande.

16. HP förbehåller sig rätten att diskvalificera ofullständiga, manipulerade eller oläsliga anspråk. HP åtar sig inget
ansvar för inskickade dokument som har försvunnit eller som har inkommit för sent, som är skadade, feladresserade,
försenade i posthanteringen eller otillräckligt frankerade. Sändbevis utgör inget leveransbevis.
17. HP ansvarar inte för och är inte skadeståndsskyldigt för tekniska fel, fel på hårdvara, programvara, server,
webbplats eller andra fel eller skador av något slag, i den utsträckning detta förhindrar eller försvårar för kunden att
utnyttja erbjudandet.
18. HP förbehåller sig rätten att granska alla anspråk på kontant återbetalning i syfte att säkerställa att villkoren för
erbjudandet har uppfyllts och att begära kompletterande information kring eventuella anspråk och tillhörande
dokument.
19. All dokumentation som skickas inom ramarna för detta erbjudande övergår i HPs ägo och returneras inte. Insändning
av falska, felaktiga, missvisande eller bedrägliga dokument kan medföra diskvalificering från detta och framtida
erbjudanden från HP och kan leda till åtal.
20. HP har rätt att avbryta erbjudandet på juridiska eller kommersiella grunder utifrån gällande lagar.
21. HPs beslut avseende alla aspekter kring erbjudandet är slutgiltiga och bindande.
22. HP förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller annullera villkoren i erbjudandet utan föregående avisering.
23. HP kan inte hållas skadeståndsskyldigt för eventuell förlust eller skada av något slag, oavsett orsak, som drabbar
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kunden i samband med detta erbjudande. Inget villkor i detta avtal ska tolkas som en uteslutning eller begränsning av
HPs skadeståndsskyldighet i händelse av död eller personskada som bevisligen är en följd av försumlighet från HP.
24. I händelse av falska eller felaktiga anspråk från kunden eller överbetalning från HP ska HP efter högst 28 dagar
skicka ett skriftligt meddelande till kunden, varpå kunden ska återbetala eller ersätta det falska eller felaktiga
anspråket eller överbetalningen och kunden ska hålla HP skadeslöst och gottgöra HP för eventuella krav på skadestånd
och skattskyldighet.
25. Detta erbjudande omfattas av lagarna i Sverige.
26. HP förbehåller sig rätten att förutom fakturan för den köpta produkten begära ytterligare köp- och/eller
äganderättsbevis från kunden (t.ex. bild av etikett med serienumret, streckkoder etc.)
27.
Välj den kombination du föredrar för att spara med HP 950/951XL originalbläckpatroner - antingen 150 SEK,
||1::ph_value2| eller 400 SEK.1

Kvalificerade HP flerpackprodukter

Rabatt
(SEK)

2x CN045AE ( HP 950XL Black Original Ink Cartridge )

200,00
SEK

1x C2P43AE ( HP 950XL Black/951XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges ) + 1x
CN045AE ( HP 950XL Black Original Ink Cartridge )

400,00
SEK

2x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge )

150,00
SEK

2x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink Cartridge )

150,00
SEK

2x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original Ink Cartridge )

150,00
SEK

1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink 150,00
Cartridge )
SEK
1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original Ink
Cartridge )

150,00
SEK

1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original

150,00
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Ink Cartridge )

SEK

28. Om en produkt returneras (vilket medför att säljkontraktet upphävs) kan återbetalning inte ske. Eventuell erlagd
återbetalning måste betalas tillbaka i fullo.
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