Podmienky a požiadavky
1. HP Štruktúra programu Trade-In and Save (Nakupujte na protiúčet a ušetrite)
V rámci programu Trade
Trade--In and Save (Nakupujte na protiú
protiúččet a u
uššetrite) spolo
spoloččnos
nosťť HP International Sarl (HP) vyplatí
primeranú protihodnotu za pou
použžité výrobky vrátené spolo
spoloččnosti HP pri nákupe nového produktu HP, ktorý je sú
súččas
asťť ou
tohto programu (pozrite si webovú lokalitu). Protiú
Protiúččet mo
možžno po
požžadova
adovaťť iba v prípade, ak je zariadenie, za ktoré chce
zákazník protihodnotu získa
získaťť , jednozna
jednoznaččne spojené s nákupom niektorého z produktov spolo
spoloččnosti HP uvedených na
webovej lokalite.
Program Trade
TradeIn
In and Save bude ďalej ozna
označčovaný ako „Program““.
Kombinácia so špeciálnymi cenami alebo inými akciami.
Táto ponuka sa NEMÔ
NEMÔŽŽE kombinova
kombinovaťť (alebo „sklada
skladaťť “) s inými akciovými ponukami spolo
spoloččnosti HP ani špeciálnymi
dohodami o cenách so spolo
spoloččnos
nosťť ou HP, predov
predovššetkým s cenami OPG, ktoré sa ponúkajú po
poččas rovnakého obdobia.
Účastníci
Len predajcovia HP konajúci v mene koncového zákazníka majú nárok na ú
úččas
asťť v tomto programe ((ď
ďal
alššie informácie
nájdete v odseku „predajca činiaci nárok v mene koncových zákazníkov
zákazníkov““)..
Osoba alebo spolo
spoloččnos
nosťť ččiniaca
iniaca nárok sa ďalej ozna
označčuje ako „účastník
astník““.
Osoba alebo spolo
spoloččnos
nosťť , ktorá prijíma hodnotu na protiú
protiúččet sa ďalej ozna
označčuje ako „príjemca zzľľavy
avy““.
Produkty
Zoznam tla
tlaččiarní, na ktoré sa vz
vzťť ahuje tento program, sa nachádza na webovej lokalite programu na adrese:
www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
Tla
Tlaččiarne, na ktoré sa vz
vzťť ahuje program, sú ďalej ozna
označčované ako „Produkty““. Pou
Použžité produkty, ktoré sa vracajú, budú
ozna
označčované ako „Produkty na výmenu““.
Trvanie akcie
Obdobie akcie, čas na uplatnenie, nové produkty HP , ktoré sú sú
súččas
asťť ou programu, ako aj presné protihodnoty sú
uvedené na webovej lokalite. Spolo
Spoloččnos
nosťť
HP si ponecháva právo na zmenu tohto programu alebo jeho ukon
ukonččenie kedyko
kedykoľľvek a bez predchádzajúceho oznámenia..
Logistika
Náklady na prepravu a ďal
alššie súvisiace náklady ako napr. dane, clá a poplatky platí spolo
spoloččnos
nosťť HP.
Požiadavky ponuky
Účastník mô
môžže získa
získaťť informácie o programe a ponuku nákupu na protihodnotu na webovej lokalite na adrese
www.hp.com/eur/tradein
www.hp.com/eur/tradein..
2. Pravidlá a požiadavky programu
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Výrobky spolo
spoloččnosti HP zakúpené mimo EÚ nemajú nárok na ú
úččas
asťť v programe.
Účastník si mô
môžže nárokova
nárokovaťť hodnotu výmeny len raz pre ka
kažždý zakúpený spôsobilý nový produkt HP , ktorý bol predaný
koncovému zákazníkovi.
Účastník, ktorý vysloví súhlas so zmluvnými podmienkami tohto programu, musí by
byťť toto
totožžný s tým, ktorý si nárokuje
výmenu. Hodnotu výmeny získa príjemca zzľľavy, ktorého ú
úččastník uvedie na webe.
Údaje o bankovom ú
úččte zadané po
poččas registrácie a adresa dr
držžite
iteľľa ú
úččtu sa musia zhodova
zhodovaťť s adresou predajcu na faktúre
pre zákazníka zadanou po
poččas registrácie.
Do programu sú zahrnuté len nové výrobky HP. Z programu sú vylú
vylúččené predvádzacie výrobky a opätovný predaj
pou
použžitých výrobkov.
Tento program je ur
urččený len na výmenu podobných výrobkov v pomere jeden kus za jeden kus. Na to, aby sa mohol
koncový zákazník zú
zúččastni
astniťť programu, musí si zakúpi
zakúpiťť aspo
aspoňň jeden produkt HP a vymeni
vymeniťť jeden produkt HP alebo produkt
iného výrobcu ne
nežž HP. Vymenený produkt musí patri
patriťť do tej istej kategórie produktov ako zakúpený produkt.
Platné sú len žiadosti z kontinentálnej časti krajiny.
3. Postup a časový rozvrh programu
Zakúpte si spôsobilý produkt HP do 30. 9. 2022 a odpredajte na protiú
protiúččet spôsobilý výrobok akejko
akejkoľľvek zna
značčky vo
funk
funkččnom stave.
Žiadosti v rámci programu o získanie hodnoty na protiú
protiúččet musia by
byťť zaslané do 45dní od dátumu zakúpenia.
Všetky neúplné nároky budú automaticky zamietnuté. Ak budú neúplné, musia sa doplni
doplniťť a znovu odosla
odoslaťť na spracovanie.
Nárok sa pova
považžuje za neúplný, ak sp
spĺň
ĺňaa aspo
aspoňň jedno z nasledujúcich kritérií:






Na formulári nároku chýbajú niektoré informácie, napríklad: výrobné číslo nových zakúpených produktov,
doklady o nákupe s platným dátumom zakúpenia a platnými produktmi.
Predajca poskytne dokumentáciu o prevode vlastníctva vráteného produktu (z koncového zákazníka na predajcu).
Platné výrobky na protiú
protiúččet neodoslané v rámci limitu 45.
Predajca poskytne dokumentáciu o prevode vlastníctva vráteného produktu (z koncového zákazníka na predajcu).

4. Zmluva o predaji na protiúčet
Účastník si mô
môžže nárokova
nárokovaťť hodnotu protiú
protiúččtu prostredníctvom webovej lokality programu. Vyslovením súhlasu so
zmluvou o predaji na protiú
protiúččet sa ú
úččastník zaru
zaruččuje, že vvššetky výrobky na protiú
protiúččet boli vo vlastníctve koncového
zákazníka aspo
aspoňň 6 mesiacov a pou
použžívali sa v rámci činnosti koncového zákazníka.
Príjemca zzľľavy sa musí zaru
zaruččiť , že je dr
držžite
iteľľom právneho titulu k výrobkom na protiú
protiúččet (dokument o prevode
vlastníctva), že tieto výrobky sú bez zálo
záložžných alebo zádr
zádržžných práv, jeho vlastníctvo nie je predmetom práv tretích
osôb a že má právny nárok na prevod vlastníctva výrobkov na protiú
protiúččet na spolo
spoloččnos
nosťť HP.
Príjemca zzľľavy sa zaru
zaruččuje, že výrobok na protiú
protiúččet je bez obmedzení alebo bremien, a to vrátane softvéru tretích
softvéru, ktorý sa nesmie prevádza
prevádzaťť , alebo na ktorý sa vz
vzťť ahujú licen
licenččné poplatky.
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Zmluva o predaji na protiú
protiúččet medzi spolo
spoloččnos
nosťť ou HP a ú
úččastníkom sa uskuto
uskutočň
čňuje
uje vyjadrením súhlasu so zmluvnými
podmienkami pri webovej registrácii.
Zmluvy o predaji na protiú
protiúččet, ktoré obsahujú nepravdivé údaje, nemo
nemožžno spracova
spracovaťť . Spolo
Spoloččnos
nosťť HP si vyhradzuje právo
odlo
odložžiť platbu alebo preskúma
preskúmaťť v šetky nároky, ktoré vy
vyžžadujú pre
preššetrenie z dôvodu podozrivých aktivít.
5. Doklad o zakúpení nového produktu HP
Doklad o nákupe (napríklad faktúra pre koncového zákazníka) nového produktu HP musí by
byťť doru
doruččený do 45 dní odo ddňňa
odoslania nároku. Ak nebude doru
doruččený doklad o predaji, nárok bude zru
zruššený.
Doklad o predaji nového produktu HP musí obsahova
obsahovaťť nasledujúce informácie:




Meno a adresa koncového zákazníka
Meno a adresa predajcu HP , tak ako sú uvedené na hlavi
hlaviččkovom papieri
Model a výrobné číslo nového produktu HP

Po odoslaní nároku sa za
zaššle potvrdzujúci ee--mail s číslom nároku a s pokynmi oh
ohľľadom ďal
alšších krokov postupu. Tento ee-mail si vytla
vytlaččte a záznam o ňom ulo
uložžte. Číslo nároku je potrebné uvádza
uvádzaťť pri vvššetkých otázkach týkajúcich sa tohto
programu.
Spolo
Spoloččnos
nosťť HP si vyhradzuje právo žiada
iadaťť od zákazníka okrem faktúry za predaný produkt ďal
alššie doklady o predaji alebo
vlastníctve (napr. štítok s výrobným číslom, čiarové kódy at
atď
ď.)
6. Podmienky a požiadavky na výrobky na protiúčet
Hodnoty na protiú
protiúččet ur
urččené spolo
spoloččnos
nosťť ou HP sa vz
vzťť ahujú len na výrobky v prevádzkyschopnom stave. Výrobky na
protiú
protiúččet musia by
byťť vrátené úplné, v dobrom funk
funkččnom stave a s príslu
prísluššenstvom.
Pred vrátením je potrebné z výrobkov spolo
spoloččnosti HP odstráni
odstrániťť v šetky údaje. Po vrátení výrobkov spolo
spoloččnosti HP u
užž nie
je mo
možžné získa
získaťť údaje, ktoré sa v nich nachádzali. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP nie je zodpovedná za stratu údajov ulo
uložžených vo
výrobku. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP nie je v žiadnom prípade zodpovedná za riziko, že sa prípadné nevymazané údaje dostanú do rúk
tretím stranám.
Výrobky na protiú
protiúččet vrátené spolo
spoloččnosti HP nesmú by
byťť kontaminované biologickými, chemickými ani rádioaktívnymi
materiálmi.

Na tla
tlaččiar
iarňňach pou
použžívaných ako protihodnota musí by
byťť mo
možžné vytla
vytlaččiť skú
skúššobnú stranu. V
Vššetko príslu
prísluššenstvo tla
tlaččiarne,
napríklad atramentové a tonerové kazety, musí by
byťť sú
súččas
asťť ou dodávky.
7. Podmienky týkajúce sa hodnoty na protiúčet
Hodnotu na protiú
protiúččet vypláca spolo
spoloččnos
nosťť HP príjemcovi. Platba sa uskuto
uskutočční elektronickým bankovým prevodom do 45
dní od prijatia výrobku na protiú
protiúččet v na
naššom testovacom centre.
Peniaze sa mô
môžžu vyplati
vyplatiťť iba na platný bankový ú
úččet v Európskom hospodárskom priestore alebo Švaj
vajččiarsku.
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V prípade, že spolo
spoloččnos
nosťť HP uskuto
uskutočční nesprávnu platbu (napríklad na základne nepravdivého alebo chybného nároku zo
strany ú
úččastníka), ú
úččastník musí vráti
vrátiťť alebo uhradi
uhradiťť takúto nesprávnu platbu do 28 dní pred písomným upozornením od
spolo
spoloččnosti HP. Zákazník súhlasí, že spolo
spoloččnos
nosťť HP nebude zodpovedná za žiadne poh
pohľľadávky, nároky, škody ani da
daňňové
povinnosti, ktoré mô
môžžu za takýchto okolností vzniknú
vzniknúťť .

8. Logistika
Produkt na protiú
protiúččet sa musí nachádza
nachádzaťť v krajine, kde ú
úččastník činí nárok na hodnotu protiú
protiúččtu.
Účastník nesie zodpovednos
zodpovednosťť za odin
odinšštalovanie produktu na protiú
protiúččet a musí ho nále
náležžite pripravi
pripraviťť na odoslanie.
Spolo
Spoloččnos
nosťť HP zaplatí prepravu (vy
(vyžžaduje sa pou
použžitie prepravného štítka HP ) a recykláciu produktov, ktoré sp
spĺň
ĺňajú
ajú
podmienky nákupu na protiú
protiúččet.
Aby sa zaistilo prijatie produktov na protiú
protiúččet uvedených vy
vyšš
ššie,
ie, je ve
veľľmi dôle
dôležžité ich nále
náležžite zabali
zabaliťť pod
podľľa nasledujúcich
pokynov pre balenie:





Výrobky na protiú
protiúččet musia by
byťť zabalené v pevnej kartónovej škatuli vhodnej na prepravu.
Prepravný štítok, ktorý spolo
spoloččnos
nosťť HP poskytne po
poččas webovej registrácie, musí by
byťť pripevnený na vonkaj
vonkajššiu
stranu balenia. Na zaistenie tohto štítka sa pou
použžije prieh
priehľľadná lepiaca páska. Pripojenie prepravného štítka HP je
dôle
dôležžité, ke
keďž
ďžee tento sa pou
použžije na spracovanie žiadosti a produktov na protiú
protiúččet..
Vyzdvihnutie len z prízemia.Spolo
prízemia.Spoloččnos
nosťť

HP nezodpovedá za platbu za nále
náležžité balenie výrobkov na protiú
protiúččet.
Výrobky na protiú
protiúččet, ktoré majú by
byťť vyzdvihnuté, musia by
byťť zabelené a pripravené na prepravu. Ak ich váha presahuje
75 kg, musia by
byťť zabalené na paletách. Referen
Referenččné číslo protiú
protiúččtu musí by
byťť jasne vidite
viditeľľné na vonkaj
vonkajššej strane balenia.
Prepravný štítok musí by
byťť pripevnený tak, aby ho bolo mo
možžné ľahko pre
preččíta
ítaťť a nemohol sa strati
stratiťť . Vyzdvihnutie sa musí
vykona
vykonaťť pri vstupných dverách na prízemí.
V dohodnutý de
deňň spolo
spoloččnos
nosťť HP vy
vyššle prepravcu na adresu uvedenú ú
úččastníkom vo webovej registrácii. Ak sa prepravca
HP nemô
nemôžže dostavi
dostaviťť v dohodnutý de
deňň, bude kontaktova
kontaktovaťť účastníka, aby sa dohodli na novom dátume. Ak výrobky na
protiú
protiúččet nebudú v dohodnutý de
deňň pripravené na vyzdvihnutie a prepravca HP musí prís
prísťť ešte raz v iný de
deňň, budú
účastníkovi ú
úččtované vzniknuté dodato
dodatoččné náklady..
Obdobie od prijatia ponuky po skuto
skutoččné vyzdvihnutie produktu na protiú
protiúččet nesmie presiahnu
presiahnuťť 45 pracovných
dní.Spolo
dní.Spoloččnos
nosťť
HP vyzdvihne len produkty na protiú
protiúččet v rámci príslu
prísluššnej krajiny.
Všetky atramentové kazety musia by
byťť z tla
tlaččiarne pred prepravou vybrané. Mô
Môžžu by
byťť vlo
vložžené v rovnakom balení ako
produkty na protiú
protiúččet, musia vvššak by
byťť zabalené osobitne.
9. Prevod vlastníctva a rizika
Vlastníctvo výrobku na protiú
protiúččet bude prevedené na spolo
spoloččnos
nosťť HP pri odovzdaní výrobku prepravcovi.
Doru
Doruččenie výrobku na protiú
protiúččet ur
urččenému prepravcovi spolo
spoloččnosti HP je kone
koneččným a ú
úččinným prenosom práv na tento
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výrobok na spracovate
spracovateľľské stredisko spolo
spoloččnosti HP bez zálo
záložžných práv a bremien.

10. Nevrátenie výrobkov na protiúčet
Výrobky na protiú
protiúččet definované pri webovej registrácii v rámci programu musia by
byťť dodané spolo
spoloččnosti HP. Po
vyzdvihnutí u
užž nie je mo
možžné ú
úččastníkovi vráti
vrátiťť žžiaden
iaden výrobok na protiú
protiúččet (vrátane príslu
prísluššenstva). Tento tovar zostáva
vlastníctvom spolo
spoloččnosti HP.

11. Vrátenie nesprávneho výrobku na protiúčet
Ak bol na vyzdvihnutie odovzdaný a do testovacieho centra dopravený iný výrobok na protiú
protiúččet, ne
nežž bol uvedený pri
webovej registrácii, spolo
spoloččnos
nosťť HP má právo ú
úččtova
tovaťť príjemcovi vzniknuté náklady na vrátenie, ak chyba zjavne nebola
na strane spolo
spoloččnosti HP.

12. Nedodržanie podmienok programu
Údaje o výrobkoch na protiú
protiúččet sa musia zhodova
zhodovaťť s údajmi zadanými po
poččas procesu registrácie. Ak sa nezhodujú,
spolo
spoloččnos
nosťť HP si vyhradzuje právo nezaplati
nezaplatiťť žžiadnu
iadnu hodnotu na protiú
protiúččet, ani nepripísa
nepripísaťť rozdiel hodnoty na protiú
protiúččet
medzi uvedeným a skuto
skutoččne prijatým výrobkom, ak je hodnota na protiú
protiúččet nesprávneho výrobku ni
nižš
žšia.
ia.

13. Likvidácia
Spolo
Spoloččnos
nosťť HP zaru
zaruččuje ekologickú likvidáciu výrobkov na protiú
protiúččet. Výrobok na protiú
protiúččet bude zlikvidovaný v EÚ a
nemusí zosta
zostaťť v tej istej krajine, z ktorej sa ú
úččastník zú
zúččastnil programu.

14. Fakturácia
Na zaru
zaruččenie jednotnej a platnej fakturácie vytvorí spolo
spoloččnos
nosťť HP návrh faktúry vyhotovenej odberate
odberateľľom v mene
príjemcu a po
poššle ho príjemcovi.
Ak príjemca z da
daňňových alebo ú
úččtovných dôvodov potrebuje vystavi
vystaviťť dodato
dodatoččnú faktúru, príjemca musí zoh
zohľľadni
adniťť tieto
po
požžiadavky:




Faktúru z da
daňňových alebo ú
úččtovných dôvodov mo
možžno uhradi
uhradiťť , len ak sa na nej nachádza číslo objednávky.
Spolo
Spoloččnos
nosťť HP nemô
nemôžže faktúru priradi
priradiťť ani spracova
spracovaťť bez čísla objednávky. Faktúra bude vyrovnaná v rámci
automatického platobného systému spolo
spoloččnosti HP. Medzi číslom objednávky spolo
spoloččnosti HP a číslom faktúry
účastníka nie je žiaden vz
vzťť ah.
Faktúra musí by
byťť s nasledujúcou adresou v záhlaví:
HP International Sarl
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150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland
IČ DPH CZ683673141
na adresu:
HP International Sarl
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY

15. Podvodné nároky
Účastník, ktorý zneu
zneužžil program, bude z programu vylú
vylúččený. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP si vyhradzuje právo na podniknutie právnych
krokov.

16. Predajca činiaci nárok v mene koncových zákazníkov
Autorizovaní predajcovia HP mô
môžžu odosiela
odosielaťť nároky v mene svojich koncových zákazníkov.
Postup pre uplatnenie nároku je uvedený ni
nižš
žšie:
ie:
Predajca musí bu
buď
ď (a) previes
previesťť hodnotu protiú
protiúččtu na koncového zákazníka v dobe nákupu nového produktu sp
spĺň
ĺňajúceho
ajúceho
podmienky, alebo (b) po tom, ako obdr
obdržží hodnotu protiú
protiúččtu na svoj bankový ú
úččet.
HP si vyhradzuje právo na kontrolu nárokov, aby sa zaru
zaruččila ich autentickos
autentickosťť . HP nevyplatí predajcom kompenzáciu za
zľavy, ktoré presahujú hodnoty protiú
protiúččtu. V
Vššetky schválené hodnoty protiú
protiúččtu budú vyplatené predajcovi.
Pred podaním nároku musí predajca informova
informovaťť príslu
prísluššného koncového u
užžívate
ívateľľa o tom, že osobné údaje potrebné na
propagáciu budú poskytnuté spolo
spoloččnosti HP a jej nadobúdate
nadobúdateľľom na spracovanie obchodu HP.
17. V prípade vrátenia produktu (teda zru
zruššenia kúpnej zmluvy) nie je mo
možžné uplatni
uplatniťť nárok na výmennú hodnotu tovaru. V
takomto prípade je potrebné vráti
vrátiťť v šetky výmenné hodnoty tovaru, ktoré u
užž boli vyplatené.
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