ZMLUVNÉ PODMIENKY

HP DesignJet Cashback („Propagačná akcia“)
Účas
asťť ou na propaga
propagaččnej akcii sa ú
úččastníci zaväzujú, že budú viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Akéko
Akékoľľvek informácie
alebo pokyny týkajúce sa propaga
propagaččnej akcie zverejnené propagátorom na lokalite www.hp.com/sk/designjetcashback sú
sú
súččas
asťť ou týchto zmluvných podmienok ((ď
ďalej len „Zmluvné Podmienky
Podmienky““).

A. Propagátor
1. HP Inc Slovakia, s.r.o, Galvaniho 7 , 82104 Bratislava, Slovensko ((ď
ďalej len „propagátor““ alebo „HP““).

B. Opis propagačnej akcie
1. Zákazníci, ktorí sú koncovými pou
použžívate
ívateľľmi a kúpia si nový produkt HP uvedený v Prílohe 1 ((ď
ďalej len „oprávnený
produkt HP““) bu
buď
ď od spolo
spoloččnosti HP, alebo od autorizovaného predajcu alebo maloobchodného predajcu produktov HP v
krajine Slovensko v rámci propaga
propagaččného obdobia, budú ma
maťť nárok na vrátenie pe
peň
ňazí (vyplatených výhradne
prostredníctvom bankového prevodu) ((ď
ďalej len „vrátené peniaze““).
2. Propaga
Propagaččná akcia platí vo vz
vzťť ahu k oprávneným produktom HP uvedeným v Prílohe 1 po
poččas obdobia platnosti produktu
stanoveného v Prílohe 1 a kúpeným v rámci propagačného obdobia od 15.10.2020 do 31.1.2021 po splnení zmluvných
podmienok stanovených v tomto dokumente.
3. Ka
Kažždý kúpený oprávnený produkt HP si mo
možžno nárokova
nárokovaťť iba raz (1
(1--krát). Propaga
Propagaččná akcia je po
poččas propaga
propagaččného
obdobia obmedzená na maximálny po
poččet jeden (1) oprávnených produktov HP jedného zákazníka, ktorý je koncovým
pou
použžívate
ívateľľom.

C. Oprávnenosť
1. Osoba alebo spolo
spoloččnos
nosťť , ktorá si uplat
uplatň
ňuje nárok v rámci tejto propaga
propagaččnej akcie, sa ďalej ozna
označčuje ako „účastník““.
2. Účastník musí sp
spĺň
ĺňaať nasledujúce po
požžiadavky na spôsobilos
spôsobilosťť (ďalej len „požiadavky na spôsobilosť““), aby sa mohol
zú
zúččastni
astniťť propaga
propagaččnej akcie:
a. Má 18 a viac rokov.
b. Ide o zákazníka, ktorý je koncovým pou
použžívate
ívateľľom (tzn. Zákazníka kupujúceho produkty na vlastné pou
použžitie uvedené
v doklade o kúpe).
c. Kúpil produkt v krajine Slovensko.
d. Kúpil oprávnený produkt HP uvedený ni
nižš
žšie
ie po
poččas propaga
propagaččného obdobia.
e. Má vvššetky informácie potrebné na uplatnenie nároku, ako sú podrobne uvedené v časti Registrácia nároku.
f. Má prístup na internet, aby si mohol uplatni
uplatniťť nárok.
g. Sp
Spĺň
ĺňaa vvššetky ďal
alššie osobitné po
požžiadavky propaga
propagaččnej akcie stanovené v týchto zmluvných podmienkach, aby bol
oprávnený na získanie hotovosti v rámci tejto propaga
propagaččnej akcie.

3. Táto propaga
propagaččná akcia nie je ur
urččená pre zamestnancov spolo
spoloččnosti HP, ich zástupcov, ve
veľľkoobchodníkov, predajcov,
maloobchodných zamestnancov, maloobchodníkov, zú
zúččastnených sprostredkovate
sprostredkovateľľov ani nikoho, kto je s touto
propaga
propagaččnou akciou spojený.
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4. Táto propaga
propagaččná akcia sa nesmie kombinova
kombinovaťť so žiadnymi inými propaga
propagaččnými ponukami ani š peciálnymi cenami
ponúkanými pre oprávnený produkt HP.

D. Nárok
1. Príslu
Prísluššná hodnota vrátených pe
peň
ňazí za oprávnený produkt HP sa ur
urččí pod
podľľa Prílohy 1 v de
deň
ň nákupu oprávneného produktu
HP.
2. Nasledujúce produkty nesp
nespĺň
ĺňajú
ajú podmienky oprávnených produktov HP:
a. Uká
Ukážžkové, remarketingové alebo pou
použžité produkty nesp
nespĺň
ĺňajú
ajú podmienky oprávnených produktov HP pre túto
propaga
propagaččnú akciu.
b. Produkty kúpené prostredníctvom pô
pôžžičky, nákupu na splátky alebo zmluvy o úvere dohodnutej prostredníctvom
autorizovaného predajcu alebo maloobchodníka sú z tejto propaga
propagaččnej akcie vylú
vylúččené.
c. Oprávnený produkt HP kúpený na ú
úččely opätovného predaja alebo prenájmu tretej strane.

3. Nároky si mô
môžže uplatni
uplatniťť iba zákazník, ktorý je koncovým pou
použžívate
ívateľľom (tzn. Zákazník kupujúci produkty na vlastné
pou
použžitie uvedené v doklade o kúpe). Nároky sa nesmú uplat
uplatň
ňova
ovaťť prostredníctvom zástupcov, maloobchodníkov,
predajcov, tretích strán ani hromadne.
4. Registrácia do propaga
propagaččnej akcie sa musí vykona
vykonaťť online a do 30 kalendárnych dní od kúpy oprávneného produktu HP
(„lehota na uplatnenie““). Za dátum kúpy sa pova
považžuje dátum faktúry. Dátum kúpy sa po
poččíta ako 1. de
deň
ň. Oneskorené
uplatnenia nebudú pre túto propaga
propagaččnú akciu spôsobilé.
5. Ak sa produkt HP vráti ((ččím sa ru
rušší kúpna zmluva), nie je mo
možžné uplatni
uplatniťť nárok na vrátenie platby. V prípade, že hodnota
vrátených pe
peň
ňazí u
užž bola zaplatená, musí by
byťť vrátená v plnej vý
výšške propagátorovi.

E. Registrácia nároku
1. Po kúpe oprávneného produktu HP a po
poččas lehoty na uplatnenie musia ú
úččastníci vyplni
vyplniťť a odosla
odoslaťť vo formulári žiadosti
online tieto povinné informácie:
a. číslo produktu a sériové číslo oprávneného produktu HP;
b. elektronický doklad o kúpe vo forme faktúry predajcu, a to naskenovaním alebo prilo
priložžením k ee--mailu ((ď
ďalej len
„doklad o kúpe““);
c. osobné a bankové údaje.

2. Na doklade o kúpe musí by
byťť zrete
zreteľľne uvedený model a sériové číslo oprávneného produktu HP, meno a adresa kupujúceho,
meno a adresa predávajúceho, dátum faktúry a kúpna cena. Doklad o objednávke alebo expedi
expediččný list nebudú akceptované.
Spolo
Spoloččnos
nosťť HP si vyhradzuje právo žiada
iadaťť od ú
úččastníka ďal
alššie dôkazy o kúpe a/alebo vlastníctve (napríklad fotografiu š títka
so sériovým číslom, čiarové kódy...).
3. Po prijatí formulára žiadosti a podporných dokumentov odo
odoššle spolo
spoloččnos
nosťť HP ee--mailom potvrdenie o prijatí z adresy
lfp.promotions@gps1.hp.com
lfp.promotions@gps1.hp.com.. EE--mail potvrdí, či bol nárok úspe
úspeššný. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP sa to bude sna
snažžiť urobi
urobiťť do siedmich
kalendárnych dní. Ak v tomto časovom období nedostanú ú
úččastníci potvrdenie ee--mailom, sú zodpovední za to, aby sa
skontaktovali s propaga
propagaččným tímom.
4. Ak chcete vyh
vyhľľada
adaťť stav nároku, skontrolujte adresu URL dostupnú v ee--maile s potvrdením nároku. Ak máte otázky
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týkajúce sa propaga
propagaččnej akcie alebo stavu nároku, po
poššlite ee--mail na adresu: lfp.promotions@gps1.hp.com
5. Účastníci, ktorí poskytnú neúplný formulár žiadosti, budú upozornení ee--mailom a bude im ponúknutá mo
možžnos
nosťť
poskytnú
poskytnúťť po
požžadované polo
položžky do siedmich kalendárnych dní. Ak ú
úččastník napriek tomu nedodr
nedodržží zmluvné podmienky,
nárok bude zamietnutý. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP nezodpovedá za žiadnu oneskorenú reakciu nad rámec sedemd
sedemdň
ňového časového
limitu.
6. Propagátor bude ma
maťť právo podniknú
podniknúťť v prípade potreby vvššetky kroky, ktoré sú primerané na jeho ochranu proti
podvodným alebo neplatným nárokom vrátane, ale nie výhradne, vygenerovania alebo po
požžadovania ďal
alššieho overenia
dôkazu o kúpe/vlastníctva (ako je fotografia š títka so sériovým číslom, čiarové kódy, ako aj toto
totožžnos
nosťť , vek a ďal
alššie
príslu
prísluššné podrobnosti o ú
úččastníkovi). Tento proces mô
môžže zah
zahŕň
ŕňaať zdie
zdieľľanie informácií, ktoré má propagátor k dispozícii, s
tretími stranami.
7. Propagátor si vyhradzuje právo diskvalifikova
diskvalifikovaťť neúplné, podvodné, pozmenené alebo ne
neččitate
itateľľné nároky, ktoré nie sú v
súlade s týmito zmluvnými podmienkami.
8. Ak ú
úččastník nedodr
nedodržží tieto zmluvné podmienky, žiados
iadosťť bude zamietnutá.

F. Platba
1. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP sa sna
snažží spracováva
spracovávaťť platné žiadosti o platbu do 45 kalendárnych dní od prijatia úplnej žiadosti ú
úččastníka,
kone
koneččného overenia a kontroly faktúry alebo čo najskôr potom. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP nezodpovedá za prípady spracovania
nárokov nad rámec tohto limitu.
2. Vrátené peniaze sa vyplatia bankovým prevodom na meno osoby alebo názov spolo
spoloččnosti, ktorá je v doklade o kúpe
uvedená ako kupujúca, a na bankový ú
úččet zadaný pri registrácii nároku. Peniaze sa mô
môžžu vyplati
vyplatiťť iba na platný bankový
účet v Európskom hospodárskom priestore alebo Švaj
vajččiarsku. Za žiadnych okolností sa nebudú vydáva
vydávaťť bankové š eky.
3. Účastníci budú výhradne zodpoveda
zodpovedaťť za vvššetky príslu
prísluššné dane nariadené miestnymi da
daň
ňovými zákonmi a akéko
akékoľľvek ďal
alššie
príslu
prísluššné náklady alebo výdavky, ktoré nie sú uvedené v zmluvných podmienkach.
4. Platba sa uskuto
uskutočční iba na základe spokojnosti spolo
spoloččnosti HP s tým, že ú
úččastník úplne dodr
dodržžal tieto zmluvné podmienky a
súvisiace pokyny.
5. Platiaci subjekt:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland

G. Osobné údaje
1. Účastníci budú musie
musieťť zverejni
zverejniťť iba osobné údaje potrebné na propaga
propagaččnú akciu. Zverejnením týchto údajov ú
úččastníci
súhlasia s tým, že budú spracované v rámci propaga
propagaččnej akcie.
2. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP a jej zástupcovia budú spracováva
spracovávaťť osobné údaje iba v súlade s miestnymi zákonmi a pou
použžíva
ívaťť ich iba na
účely platby v rámci propaga
propagaččnej akcie. Po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie sa údaje vyma
vymažžú.
3. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP vás mô
môžže kontaktova
kontaktovaťť e-mailom s informáciami o produktoch, slu
služžbách a/alebo podpore iba na základe
vá
váššho výslovného súhlasu. Tieto informácie mô
môžžu zah
zahŕň
ŕňaať informácie o nových produktoch, š peciálne ponuky, prípadne
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pozvanie na ú
úččas
asťť na prieskume trhu.
4. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP uznáva, že ochrana osobných údajov je základné ľudské právo, a ďalej uznáva význam ochrany súkromia,
zabezpe
zabezpeččenia a ochrany údajov pre na
naššich zákazníkov a partnerov na celom svete.
5. Informácie o zásadách a postupoch spolo
spoloččnosti HP na ochranu osobných údajov nájdete v na
naššom Vyhlásení o právach na
osobné údaje a Vyhlásení o ochrane osobných údajov na lokalite https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.html
privacy.html.. Ak
si chcete uplatni
uplatniťť práva na prístup, opravu, námietky alebo vymazanie, pou
použžite formulár „Spätná väzba k ochrane
osobných údajov
údajov““ na lokalite https://www8.hp.com/sk/sk/privacy/privacy
https://www8.hp.com/sk/sk/privacy/privacy--central.html
central.html..

H. Všeobecné
1. Peniaze sa nevrátia ú
úččastníkovi, ktorý: a) nekúpil oprávnený produkt HP v propaga
propagaččnom období; a/alebo b) nevyplnil
formulár žiadosti správne; a/alebo c) nedodal doklad o kúpe; a/alebo d) neuplatnil svoj nárok v rámci lehoty na uplatnenie;
a/alebo e) akýmko
akýmkoľľvek spôsobom nedodr
nedodržžal tieto zmluvné podmienky (pod
(podľľa vlastného uvá
uvážženia spolo
spoloččnosti HP).
2. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP si vyhradzuje právo skontrolova
skontrolovaťť vš etky žiadosti o vrátenie pe
peň
ňazí, aby sa ubezpe
ubezpeččila, že boli splnené
zmluvné podmienky propaga
propagaččnej akcie, a po
požžadova
adovaťť ď
ďal
alššie informácie týkajúce sa vvššetkých nárokov a podporných
dokumentov.
3. V prípade falo
faloššných, chybných nárokov alebo preplatkov uplatnených ú
úččastníkom alebo zistených spolo
spoloččnos
nosťť ou HP a
najmenej 28 dní pred písomným oznámením spolo
spoloččnosti HP ú
úččastník zaplatí alebo vráti vvššetky takéto falo
faloššné, chybné
nároky alebo preplatky, uchová spolo
spoloččnos
nosťť HP bez ujmy a od
odšškodní spolo
spoloččnos
nosťť HP za akúko
akúkoľľvek zodpovednos
zodpovednosťť , nároky,
š kody a da
daň
ňové záväzky, ktoré za týchto okolností vzniknú.
4. Vš etka dokumentácia predlo
predložžená kvôli tejto propaga
propagaččnej akcii sa stáva majetkom spolo
spoloččnosti HP a nebude vrátená.
Predlo
Predložženie nepravdivej, nesprávnej, zavádzajúcej alebo podvodnej dokumentácie mô
môžže ma
maťť za následok diskvalifikáciu z
tejto a budúcich propaga
propagaččných akcií spolo
spoloččnosti HP, ako aj trestné stíhanie predkladate
predkladateľľa.
5. Účastník súhlasí s tým, že zbavuje spolo
spoloččnos
nosťť HP zodpovednosti, nárokov, š kôd a da
daň
ňových záväzkov, ktoré by mohli
vzniknú
vzniknúťť za týchto okolností.
6. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude propagátor zodpoveda
zodpovedaťť za: (a) žiadne neprijatie podaní v dôsledku
zlyhania prenosu a iných podmienok mimo jeho primeranej kontroly; (b) žiadne oneskorené, stratené, nesprávne
smerované alebo po
pošškodené prenosy alebo nároky; (c) žiadne poruchy ani zlyhania týkajúce sa po
poččíta
ítaččov alebo
komunikácie; (d) žiadne preru
preruššenia, straty alebo š kody spôsobené udalos
udalosťť ami mimo kontroly propagátora; (e) žiadne
zlyhania techniky, hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok alebo iné zlyhania ani po
pošškodenia akéhoko
akéhokoľľvek druhu v
rozsahu, ktorý ú
úččastníkovi bráni alebo mu inak znemo
znemožň
žňuje
uje ú
úččas
asťť na propaga
propagaččnej akcii; (f) žiadne tla
tlaččové alebo
typografické chyby v akýchko
akýchkoľľvek materiáloch spojených s propaga
propagaččnou akciou; ani (g) žiadnu stratu, po
pošškodenie alebo
zranenie akejko
akejkoľľvek povahy spôsobené ú
úččastníkom tejto propaga
propagaččnej akcie. Ni
Ničč v týchto zmluvných podmienkach vvššak
nesmie pôsobi
pôsobiťť tak, aby vylu
vyluččovalo alebo obmedzovalo zodpovednos
zodpovednosťť spolo
spoloččnosti HP za smr
smrťť alebo zranenie ú
úččastníkov,
o ktorom sa preuká
preukážže, že bolo zaprí
zapríččinené nedbanlivos
nedbanlivosťť ou spolo
spoloččnosti HP.
7. Propagátor nezodpovedá za žiadne preru
preruššenie propaga
propagaččnej akcie, či u
užž v dôsledku vy
vyšš
ššej
ej moci, alebo iných faktorov mimo
kontroly propagátora.
8. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP si vyhradzuje právo kedyko
kedykoľľvek zmeni
zmeniťť zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
9. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP mô
môžže túto propaga
propagaččnú akciu kedyko
kedykoľľvek zru
zruššiť alebo stiahnu
stiahnuťť bez predchádzajúceho upozornenia.
10. Rozhodnutia spolo
spoloččnosti HP týkajúce sa vvššetkých aspektov tejto propaga
propagaččnej akcie budú kone
koneččné a záväzné.
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11. Táto propaga
propagaččná akcia sa riadi zákonmi krajiny propagátora. V prípade sporu budú príslu
prísluššné súdy v mieste propagátora.

PRÍLOHA 1: OPRÁVNENÉ PRODUKTY HP.
Úplný zoznam oprávnených produktov HP nájdete na lokalite www.hp.com/sk/designjetcashback.
Kód

Získanie oprávnení na produkty HP

Rabat (€)

Dostupnosť výrobku

5HB07A

HP DesignJet T230 24
24--in Printer

90,00 €

15.10.2020 - 31.1.2021

5HB06A

HP DesignJet T250 24
24--in Printer

140,00 €

15.10.2020 - 31.1.2021

5HB09A

HP DesignJet T630 24
24--in Printer

105,00 €

15.10.2020 - 31.1.2021

5HB11A

HP DesignJet T630 36
36--in Printer

245,00 €

15.10.2020 - 31.1.2021

5HB08A

HP DesignJet T650 24
24--in Printer

180,00 €

15.10.2020 - 31.1.2021

5HB10A

HP DesignJet T650 36
36--in Printer

360,00 €

15.10.2020 - 31.1.2021
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