Podmienky a požiadavky
3-ročná komerčná záruka HP na vybrané produkty HP ScanJet
UPOZORNENIE: PRED ZAREGISTROVANÍM PRE PROMO AKCIU 3
3--ro
roččnej KOMER
KOMERČČNEJ ZÁRUKY HP SI DÔKLADNE
PRE
PREČČÍTAJTE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY ((„„PODMIENKY
PODMIENKY““). REGISTRÁCIOU PRE TÚTO PROMO AKCIU VYHLASUJETE, ŽE
STE SI TIETO PODMIENKY PRE
PREČČÍTALI, PRIJALI A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PRE VÁS BUDÚ PRÁVNE ZÁVÄZNÉ. NEREGISTRUJTE
SA PRE PROMO AKCIU, AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE.
Táto promo akcia sa za
začčína v 15. 10. 2016, platí aažž do jej ukon
ukonččenia spolo
spoloččnos
nosťť ou HP a vz
vzťť ahuje sa na vvššetky krajiny v
Európe, na Blízkom východe a v Afrike, v ktorých spolo
spoloččnos
nosťť HP alebo autorizovaní partneri HP predávajú kvalifikované
produkty HP, ako je definované ni
nižš
žšie.
ie. Bez oh
ohľľadu na podobné predchádzajúce promo akcie nahrádza táto verzia
obchodných podmienok akéko
akékoľľvek svoje predchádzajúce verzie. Ktorúko
Ktorúkoľľvek čas
asťť týchto podmienok si mô
môžžete prezrie
prezrieťť ,
ulo
uložžiť alebo vytla
vytlaččiť .
Odporú
Odporúččame vám, aby ste si celý dokument vytla
vytlaččili a odvolávali sa na neho pri vyu
využžívaní 3
3--ro
roččnej komer
komerččnej záruky HP.

1. Predmet
1.1. Táto promo akcia 3
3--ro
roččnej komer
komerččnej záruky HP zah
zahŕň
ŕňa:
a: štandardnú 1
1--ro
roččnú komer
komerččnú záruku HP (tie
(tiežž uvádzanú
pod názvom obmedzená záruka HP) plus 2 dodato
dodatoččné roky komer
komerččnej záruky od spolo
spoloččnosti HP za predpokladu (a)
registrácie na stránke www.hp.com/eu/3yearwarranty do 60 dní od kúpy kvalifikovanej produkty HP (v súlade s
definíciou výrazu v časti 2 ni
nižš
žšie)
ie) a (b) prijatia týchto podmienok.
1.2. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP ponúka toto pred
predĺž
ĺženie
enie komer
komerččnej záruky o ďal
alššie 2 roky bezodplatne (za predpokladu dodr
dodržžania
podmienok vyhlásenia o obmedzenej záruke HP) a dodato
dodatoččne k štandardnej 1
1--ro
roččnú komer
komerččnej záruke HP a k akejko
akejkoľľvek
zmluvnej záruke či inej záruke pod
podľľa zmluvného, zákonného alebo zvykového práva, na ktorú mô
môžže ma
maťť koncový
pou
použžívate
ívateľľ vo
vočči predajcovi nárok pod
podľľa platných miestnych zákonov. Akáko
Akákoľľvek zmluvná alebo zákonná záruka, na ktorú
mô
môžže ma
maťť koncový pou
použžívate
ívateľľ nárok vo
vočči predajcovi výrobku alebo akejko
akejkoľľvek inej osobe, zostáva nedotknutá.
1.3. Hlavne platí, že ak ste spotrebite
spotrebiteľľ, vz
vzťť ahujú sa na vás okrem akýchko
akýchkoľľvek zákonných práv pod
podľľa zákonov o ochrane
spotrebite
spotrebiteľľov, ktoré sa uplat
uplatňňujú, ak tovar nie je v súlade s kúpno
kúpno--predajnou zmluvou, aj výhody tejto pred
predĺž
ĺženej
enej
komer
komerččnej záruky. Táto promo akcia pred
predĺž
ĺženej
enej komer
komerččnej záruky žiadnym spôsobom neovplyv
neovplyvňňuje ani neobmedzuje
zákonné práva spotrebite
spotrebiteľľa. Ďal
alššie informácie nájdete na adrese: Consumer Legal Guarantee
Guarantee..
1.4. 3
3--ro
roččnej komer
komerččnej záruky HP sú v súlade so stanoviskom o obmedzení záruky poskytnutým s va
vaššou tla
tlaččiar
iarňňou HP
(tak, ako je tento termín definovaný ni
nižš
žšie).
ie). Mô
Môžžete si tie
tiežž pre
preččíta
ítaťť stanovisko o obmedzení záruky HP
HPtu
tu.. Ak budú
existova
existovaťť rozpory medzi stanoviskom o obmedzení záruky poskytnutým s va
vaššou príslu
prísluššnou tla
tlaččiar
iarňňou HP a stanoviskom
dostupným online na odkaze uvedenom vy
vyšš
ššie,
ie, bude plati
platiťť stanovisko dodávané s va
vaššou tla
tlaččiar
iarňňou.

2. Kvalifikované produkty
2.1. Aby ste sa mohli zú
zúččastni
astniťť na tejto promo akcii, musíte si zakúpi
zakúpiťť príslu
prísluššnú výrobok ((„„kvalifikovaná výrobok HP
HP““)
po
poččas trvania promo akcie. Kvalifikované produkty sú uvedené v tabu
tabuľľke A.
2.2. Okrem toho musí zákaznícky servis HP poskytova
poskytovaťť technickú podporu pre kvalifikovanú výrobok HP (na
kvalifikované produkty HP sa zvy
zvyččajne poskytuje podpora 5 rokov od dátumu ukon
ukonččenia výroby produktu.
Upozor
Upozorňňujeme, že sa neposiela žiadne oznámenie o ukon
ukonččení servisnej podpory).
2.3. Upozor
Upozorňňujeme, že spolo
spoloččnos
nosťť HP nesleduje žiadne údaje bez súhlasu koncového pou
použžívate
ívateľľa. Táto promo akcia si
nevy
nevyžžaduje žiadne sledovanie ani komunikáciu so zariadením. Na získanie indexového čísla nie je potrebná žiadna
komunikácia medzi spolo
spoloččnos
nosťť ou HP a zariadením.
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3. Žiadosť o 3-ročnej komerčnú záruku HP
3.1. Žiadosti o ú
úččas
asťť na tejto promo akcii 3
3--ro
roččnej komer
komerččnej záruky HP sa musia poda
podaťť najneskôr 60 dní od kúpy
kvalifikovanej produkty HP.
3.2. Žiadosti musia predklada
predkladaťť výlu
výluččne koncoví pou
použžívatelia (teda zákazníci, ktorí si produkty kupujú na súkromné
pou
použžitie).
3.3. Ka
Kažždý koncový pou
použžívate
ívateľľ mô
môžže po
požžiada
iadaťť registráciu maximálne 50 kvalifikovaných tla
tlaččiarní HP.

4. Zaregistrujte sa pre získanie akcie na komerčnú záruku na 3-ročnej
4.1. Pre túto promo akciu sa mô
môžžete registrova
registrovaťť na adrese: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty.. Spolo
Spoloččnosti HP musíte
poskytnú
poskytnúťť v šetky povinné informácie, ktoré sa vy
vyžžadujú na vy
vyšš
ššie
ie uvedenej registra
registraččnej stránke.
4.2. Budete tie
tiežž po
požžiadaný, aby ste spolo
spoloččnosti HP predlo
predložžili sériové číslo a číslo produktu novej kúpenej kvalifikovanej
produkty HP a osobné údaje ako meno, adresu, PS
PSČČ a ee--mail. Okrem toho sa spolo
spoloččnosti HP musí sprístupni
sprístupniťť /posla
poslaťť
pokladni
pokladniččný doklad alebo potvrdenie dodania, ktoré bude obsahova
obsahovaťť dátum kúpy, názov autorizovaného predajcu HP
alebo maloobchodníka a opis produktu ((„„doklad o kúpe
kúpe““) pre novú kvalifikovanú výrobok HP.
4.3. Doklad o kúpe mô
môžžete poskytnú
poskytnúťť ktorýmko
ktorýmkoľľvek z nasledujúcich postupov:
a. Nahrajte dôkaz o nákupe po
poččas registrácie na adrese: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty;;
b. doklad o kúpe je mo
možžné posla
poslaťť
Faxom na číslo: +49 7031 7632 5111
Po
Pošštou na adresu:
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY

E-mailom na adresu: promotions@gps1.hp.com
Pokia
Pokiaľľ nám doklad o kúpe posielate faxom, po
pošštou alebo ee--mailom, musíte (i) uvies
uviesťť referen
referenččné číslo va
vaššej žiadosti o
registráciu pre promo akciu (ii), a posla
poslaťť doklad do štrnástich (14) dní od va
vaššej náv
návšštevy registra
registraččnej stránky. Bez
predlo
predložženia dokladu o kúpe v uvedenom čase bude va
vašša žiados
iadosťť o úúččas
asťť na promo akcii zamietnutá.

5. Doklad o kúpe
Kópia dokladu o kúpe (faktúry) musí obsahova
obsahovaťť nasledujúce informácie:


názov a adresu predajcu,
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názov produktu/modelu.

6. Sériové číslo
Ak neposkytnete správne sériové číslo, nebudeme môc
môcťť roz
rozššíri
íriťť va
vaššu štandardnú 1
1--ro
roččnú záruku HP na 3
3--ro
roččnej
komer
komerččnú záruku HP.

7. Vylúčenie kombinácie s inými službami balíka HP Care Pack
Ak ste si u
užž zakúpili a zaregistrovali HP Care Pack, tejto akcie sa nemô
nemôžžete zú
zúččastni
astniťť . Ak ste ho zaregistrovali po
poččas tejto
akcie, nebudete si môc
môcťť pre registrovaný produkt zakúpi
zakúpiťť slu
služžby HP Care Pack. Preto sa do akcie neregistrujte, ak chcete
vyu
využžiť alternatívne slu
služžby balí
balíččka HP Care Pack.

8. Osobné údaje
Vyhlásenie spolo
spoloččnosti HP o ochrane osobných údajov na
nahttp://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html upravuje
zhroma
zhromažď
žďovanie
ovanie a pou
použžívanie akýchko
akýchkoľľvek osobných údajov. Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s
podmienkami vyhlásenia spolo
spoloččnosti HP o ochrane osobných údajov. Na po
požžiadanie mô
môžžete odvola
odvolaťť poskytnutý
predchádzajúci súhlas alebo mô
môžžete po
požžiada
iadaťť o opravu, zmenu, obmedzenie, anonymizáciu alebo vymazanie svojich
osobných údajov kliknutím na tento odkaz: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394.. V ur
urččitých
prípadoch mô
môžže by
byťť va
vašša žiados
iadosťť zamietnutá na základe legitímnej výnimky, napríklad pokia
pokiaľľ by sprístupnenie informácií
odhalilo osobné údaje inej osoby alebo pokia
pokiaľľ nám zverejnenie takýchto informácií zakazuje zákon.

9. Všeobecné
9.1. Ak nesplníte tieto podmienky, spolo
spoloččnos
nosťť HP je oprávnená neposkytnú
neposkytnúťť ď
ďal
alššie 2 roky komer
komerččnej záruky HP pre
registrovaný produkt. Akéko
Akékoľľvek nesplnenie podmienok v ľubovo
ubovoľľnom čase zru
zrušší nárok a ukon
ukonččí zmluvu.
9.2. Registrácie pre promo akciu, ktoré sú neúplné alebo obsahujú nepravdivé vyhlásenia, nie je mo
možžné spracova
spracovaťť .
9.3. Spolo
Spoloččnos
nosťť HP mô
môžže kedyko
kedykoľľvek odvola
odvolaťť túto promo akciu a/alebo zmeni
zmeniťť jej podmienky bez oznámenia.
9.4. Po registrácii sa komer
komerččná záruka HP pred
predĺž
ĺžii na 3
3--ro
roččnej a bude plne v súlade s týmito podmienkami.
Tabuľke A:
Kód

Získanie oprávnení na produkty
HP

Komerčná záruka HP

Produkt je k
dispozícii do

L2759A HP ScanJet Pro 2000 S1 Sheet
Sheet--feed

U9JQ3E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2022

6FW06A HP ScanJet Pro 2000 S2

U9JQ3E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2022

L2753A HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet
Sheet--Feed

U9JR1E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2022

6FW07A HP ScanJet Pro 3000 S4

U9JR1E - 3 years Next Business Day
exchange

31. 10. 2022
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6FW08A HP ScanJet Pro N4000 snw1 Scanner

UD3E2E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2022
exchange

L2755A

HP ScanJet Enterprise Flow5000 S4
Sheet
Sheet--Feed

UH370E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2022
exchange

6FW09A

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5
Scanner

UH370E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2022
exchange

L2757A

HP ScanJet Enterprise Flow7000s3
Sheet
Sheet--Feed

U1Q59E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2022
exchange

6FW10A

HP ScanJet Enterprise Flow N7000
snw1

UD3C0E - 3 years Next Business Day
31. 10. 2022
exchange

Obchodné podmienky aktualizované v Jún 2019.
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