Hükümler ve koşullar
1. HP Takas ve Tasarruf Programının yapısı
Takas ve Tasarruf Program
Programıının çerçevesi içinde, HP International Sarl (HP)'ye Program
Programıın parças
parçasıı olan yeni bir HP
ürünün sat
satıın al
alıımına kar
karşı
şıllık iade edilen ikinci el ürünler için uygun bir takas de
değğeri öder (bkz.
http://www.hp.com/tr/takas
http://www.hp.com/tr/takas).). Bununla beraber takas de
değğeri ödeme yükümlülü
yükümlülüğğü yaln
yalnıızca kat
katıılımc
mcıının takas etmek
istedi
istediğği ekipman
ekipmanıın internet sitesinde belirtilen HP ürünlerinden birinin sat
satıın al
alıımıyla do
doğğrudan ve do
doğğrulanabilir bir
şekilde ba
bağğlant
lantıılı olmas
olmasıı halinde ortaya ççııkar.
Takas ve Tasarruf Program
Programıı aşağı
ğıda
da “Program”” olarak an
anıılmaktad
lmaktadıır.
Özel fiyatlandırma veya diğer promosyonlarla birleştirme.
Bu teklif ayn
aynıı süre içerisinde teklif edilen di
diğğer HP promosyon teklifleriyle veya özellikle de OPG (order processing
guideline) fiyatland
fiyatlandıırmas
rmasıı dahil olmak üzere HP ile yap
yapıılan özel fiyatland
fiyatlandıırma anla
anlaşşmalar
malarııyla B
BİİRLE
RLEŞŞT İRİLEMEZ (veya
"stok ürün olarak de
değğerlendirilemez").
Katılımcılar
Yaln
Yalnıızca son kullan
kullanııcı mü
müşşterilerin ad
adıına hareket eden HP yetkili Designjet İş Ortaklar
Ortaklarıının bu Programa kat
katıılmas
lmasıına
izin verilir (a
(aşşağı
ğıda
da Madde 16
16’’da daha detayl
detaylıı bilgiye ula
ulaşşabilirsiniz).
Talepte bulunan HP yetkili Designjet İş Orta
Ortağı
ğı aşağı
ğıda
da ""katılımcı"" olarak an
anıılır.
Ad
Adıına kat
katıılımc
mcıının hareket etti
ettiğği ve kat
katıılımc
mcııdan takas de
değğerini alacak olan üçüncü ki
kişşi şah
ahııs veya tüzel ki
kişşilik aaşşağı
ğıda
da
"son kullanıcı müşteri"" olarak an
anıılır.
Ürünler
Uygun yaz
yazııcılar
larıın listesi Program
Programıın internet sitesinde, şu adreste mevcuttur: http://www.hp.com/tr/takas
http://www.hp.com/tr/takas..
Sat
Satıılan uygun yaz
yazııcılar aaşşağı
ğıda
da “Ürünler”” olarak an
anıılır.
İade edilen ikinci el ürünler “Takas Ürünleri”” olarak an
anıılır.
Promosyon Zamanlaması
Promosyon süresi, talep zaman
zamanıı, Programa dahil edilen yeni HP ürünleri ve tam takas de
değğerleri internet sitesinde
mevcuttur.
HP, bu Program
Programıı herhangi bir zamanda önceden haber vermeden de
değğiştirme veya sonland
sonlandıırma hakk
hakkıını sakl
saklıı tutar.
Lojistik
Nakliye maliyeti ve vergi, gümrük vergisi veya harç gibi tüm di
diğğer ba
bağğlant
lantıılı maliyetler HP'ye aittir.
Teklif istekleri
Kat
Katıılımc
mcıı http://www.hp.com/tr/takas üzerinden internet sitesinde Program hakk
hakkıında bilgi edinebilir ve bir takas
teklifi alabilir.
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2. Program kuralları ve gereklilikleri
Türkiye d
dışı
ışında
nda sat
satıın al
alıınan HP ürünlerinin Programa kat
katıılmas
lmasıına izin verilmez.
Kat
Katıılımc
mcıı, son kullan
kullanııcı mü
müşşteriye sat
satıılan her bir yeni ve uygun HP ürünü için takas de
değğerini yaln
yalnıızca bir defa talep
edebilir.
Kay
Kayııt esnas
esnasıında sa
sağğlanan banka hesab
hesabıı bilgileri ile banka hesab
hesabıı sahibinin adresi, kay
kayııt esnas
esnasıında sa
sağğlanan son
kullan
kullanııcı mü
müşşteri faturas
faturasıındaki sat
satııcı adresiyle eeşşle
leşşmelidir.
Yaln
Yalnıızca yeni HP ürünlerinin Programa dahil olmas
olmasıına izin verilir. Te
Teşşhir ürünleri ve yeniden pazarlama ürünleri veya
kullan
kullanıılm
lmış
ış ürünler Programa dahil edilmez.
Bu, yaln
yalnıızca bire bir ve birbirine benzer ürün takas
takasıı içindir. Programa uygun olmak için son kullan
kullanııcı mü
müşşteri uygun
bir HP ürünü sat
satıın almal
almalıı ve bir HP ürünü veya HP harici ürün takas etmelidir. Takas ürünü sat
satıın al
alıınan ürünle ayn
aynıı
kategori türünde olmal
olmalııdır.
Yaln
Yalnıızca Türkiye'nin ana karas
karasıını te
teşşkil eden yedi bölgeden gelen ba
başşvurular kabul edilmektedir. Gökçeada ve
Bozcaada vb. ile Kuzey K
Kııbr
brııs Türk Cumhuriyeti'nden kat
katıılım yap
yapıılamayacakt
lamayacaktıır.
3. Program adımları ve zamanlama
22.07.2019 ve 31.01.2023 aras
arasıında uygun bir HP ürünü sat
satıın al
alıınmal
nmalıı ve çal
çalışı
ışırr durumda olan herhangi bir marka
uygun bir takas ürünü takasa verilmelidir.
Takas ürünü için takas de
değğeri almaya yönelik Program ba
başşvurular
vurularıı uygun HP ürünü için Kat
Katıılımc
mcıı taraf
tarafıından
düzenlenen fatura tarihinden sonra en fazla 15 gün içinde gönderilmelidir.
Tüm eksik talepler otomatik olarak reddedilir. Bu taleplerin eksik olmalar
olmalarıı durumunda, iişşleme al
alıınmalar
nmalarıı için
eksiklikler tamamlanmal
tamamlanmalıı ve talep tekrar gönderilmelidir. Bir talepte aaşşağı
ğıdaki
daki kriterlerden birinin veya birden
fazlas
fazlasıının varl
varlığı
ığı eksiklik kabul edilir:






Talep formunda istenen herhangi bir eksik bilgi, örne
örneğğin: sat
satıın al
alıınan yeni ürünlerin seri numaras
numarasıı,
Geçerli sat
satıın al
alıım tarihi ve geçerli ürünler içeren sat
satıın al
alıım ispat
ispatıı belgeleri,
Yetkili Sat
Satııcı takas ürünü için Mülkiyet hakk
hakkıı devri belgesi sa
sağğlayacakt
layacaktıır (son kullan
kullanııcı mü
müşşteriden Yetkili
Sat
Satııcıya),
45 günlük süre ssıınır ı dahilinde sevk edilmeyen geçerli takas ürünleri.

4. Takas anlaşması
Kat
Katıılımc
mcıı takas de
değğerini Program internet sitesi üzerinden talep edebilir. Takas anla
anlaşşmas
masıını kabul etti
ettiğğinde kat
katıılımc
mcıı
tüm takas ürünlerinin, son kullan
kullanııcı mü
müşşteri taraf
tarafıından kendisine mülkiyet hakk
hakkıı devir sözle
sözleşşmesi ile devrinden önce
en az 6 ay boyunca son kullan
kullanııcı mü
müşşterinin mülkiyetinde oldu
olduğğunu ve son kullan
kullanııcı mü
müşşterinin iişşletmesinde
kullan
kullanııld
ldığı
ığınnı garanti eder.
Kat
Katıılımc
mcıı hacizsiz ve ipoteksiz olarak takas ürünlerinin yasal mülkiyet hakk
hakkıına sahip oldu
olduğğunu (mülkiyet hakk
hakkıı devir
belgesini bulundurdu
bulundurduğğunu), mülkiyet hakk
hakkıının üçüncü taraflar
taraflarıın haklar
haklarıına tabi olmad
olmadığı
ığınnı ve kendisinin takas
ürünlerinin mülkiyetini HP'ye devretmek için yasal hakka sahip oldu
olduğğunu garanti etmelidir.
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Kat
Katıılımc
mcıı takas ürününün devredilemeyen veya telif hakk
hakkıı ödemesi gerektiren üçüncü taraf yaz
yazıılımlar
mlarıı dahil olmak
üzere tüm takyidatlardan ari oldu
olduğğunu garanti eder.
HP ile kat
katıılımc
mcıı aras
arasıındaki takas anla
anlaşşmas
masıı internet kayd
kaydıındaki şart ve ko
koşşullar
ullarıın kabulüyle sa
sağğlan
lanıır.
Do
Doğğru olmayan beyanlar içeren takas anla
anlaşşmalar
malarıı işleme al
alıınamaz. HP şüpheli faaliyet nedeniyle ödemeyi
erteleme ve / veya soru
soruşşturma gerektiren tüm talepleri inceleme hakk
hakkıını sakl
saklıı tutar.
5. Yeni HP ürününün satın alım ispatı
Yeni HP ürününün sat
satıın al
alıım ispat
ispatıının (örne
(örneğğin son kullan
kullanııcı mü
müşşteri faturas
faturasıı) talep teslimi ssııras
rasıında Web 'de
yüklenmesi gerekir. Sat
Satıın al
alıım ispat
ispatıının al
alıınmamas
nmamasıı halinde talep iptal edilir.
Yeni HP ürününün sat
satıın al
alıım ispat
ispatıı şşu
u bilgileri içermelidir:




Son kullan
kullanııcı mü
müşşterinin ad
adıı ve adresi
Antetteki beyan uyar
uyarıınca HP yetkili sat
satııcısının ad
adıı ve adresi
Yeni HP ürününün modeli ve seri numaras
numarasıı (fatura üzerinde beyan edilmelidir)

Talep yap
yapııld
ldııktan sonra iişşlemin sonraki ad
adıımlar
mlarıına dair talimatlarla birlikte talep numaras
numarasıı içeren bir onay ee--postas
postasıı
gönderilecektir. Bu ee--posta yazd
yazdıır ılmal
lmalıı ve bunun bir kayd
kaydıı saklanmal
saklanmalııdır. Talep numaras
numarasıı bu Programa ili
ilişşkin tüm
sorularda belirtilmelidir.
HP sat
satıılan ürünün faturas
faturasıına ek olarak kat
katıılımc
mcııdan ilave sat
satış
ış ve/veya mülkiyet kan
kanııt ı (örne
örneğğin seri numaras
numarasıı
etiketinin foto
fotoğğraf
rafıı, barkodlar vb.) isteme hakk
hakkıını sakl
saklıı tutar.
6. Takas ürünleri için şartlar ve koşullar
HP taraf
tarafıından belirtilen takas de
değğerleri yaln
yalnıızca iişşletime haz
hazıır takas ürünleri için geçerlidir. Takas ürünleri eksiksiz,
iyi çal
çalışı
ışırr durumda ve kendilerine ait tüm aksesuarlarla birlikte iade edilmelidir.
Ürünler HP'ye iade edilmeden önce üzerlerindeki tüm veriler silinmelidir. Ürünlerin HP'ye iadesinden sonra verilerin
geri al
alıınmas
nmasıı mümkün olmayacakt
olmayacaktıır. HP, ürün üzerinde kaydedilen verilerin kayb
kaybıından sorumlu olmayacakt
olmayacaktıır. HP,
silinmeyen verilerin üçüncü bir taraf
tarafıın eline geçmesi durumunda hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacakt
tutulmayacaktıır.
HP'ye iade edilen takas ürünleri biyolojik, kimyasal veya radyoaktif maddelerle kontamine olmamal
olmamalııdır.
Takas edilen yaz
yazııcılar bir test sayfas
sayfasıı yazd
yazdıırabilecek durumda olmal
olmalııdır. Bunlara ait mürekkep ve toner kartu
kartuşşlar
larıı
gibi tüm aksesuarlar da dahil edilmelidir.
7. Takas Değeri şartları
Ödeme takas ürününün test merkezimiz taraf
tarafıından al
alıınmas
nmasıını takip eden 45 gün içinde elektronik banka
havalesiyle yap
yapıılacakt
lacaktıır.
Ödeme yaln
yalnıızca kat
katıılımc
mcıı ki
kişşisinin Programa kat
katııld
ldığı
ığı ülkede bulunan bir banka hesab
hesabıına yap
yapıılabilir.
HP taraf
tarafıından yanl
yanlış
ış ödeme yap
yapıılmas
lmasıı durumunda (örne
(örneğğin kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından yap
yapıılan yanl
yanlış
ış veya hatal
hatalıı bir talebin
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ard
ardıından), HP taraf
tarafıından kat
katıılımc
mcııya en az 28 gün önce yap
yapıılacak yaz
yazıılı bir bildirim sonras
sonrasıında kat
katıılımc
mcıı tüm yanl
yanlış
ış
ödemeleri iade edece
edeceğğini veya geri ödeyece
ödeyeceğğini taahhüt eder. Mü
Müşşteri HP'yi bu tür durumlarda do
doğğabilecek tüm
yükümlülüklerden, hak taleplerinden, zararlardan ve vergi sorumluluklar
sorumluluklarıından muaf tutmay
tutmayıı kabul eder.
8. Lojistik
Takas ürünleri kat
katıılımc
mcıının takas de
değğerini talep etti
ettiğği ülkede bulunmal
bulunmalııdır.
Takas ürünlerinin demontaj
demontajıından kat
katıılımc
mcıı sorumludur ve takas ürünlerini düzgün bir şekilde sevkiyata
haz
hazıırlamal
rlamalııdır. HP uygun takas ürünlerinin, ambalajlamaya yönelik maliyetleri hariç sevkiyat (sunulan HP sevkiyat
etiketinin kullan
kullanıılmas
lmasıı gerekir) ve geri dönü
dönüşşüm maliyetlerini kar
karşı
şılayacakt
layacaktıır.
Yukar
Yukarııdaki takas ürünlerinin al
alıınmas
nmasıını sa
sağğlamak için takas ürünlerinin aaşşağı
ğıdaki
daki ambalajlama talimatlar
talimatlarıına göre
düzgün şekilde ambalajlanmas
ambalajlanmasıı çok önemlidir:





Takas ürünleri sevkiyata uygun ve sa
sağğlam bir karton kolide paketlenmelidir.
HP taraf
tarafıından internet kayd
kaydıı esnas
esnasıında sa
sağğlanan sevkiyat etiketi ambalaj
ambalajıın ddışı
ışına
na eklenmelidir. Etiketin
sabitlenmesi için şeffaf koli band
bandıı kullan
kullanıılmal
lmalııdır. Ba
Başşvurunun ve takas ürünlerinin iişşleme al
alıınmas
nmasıında
kullan
kullanıılaca
lacağı
ğı için HP sevkiyat etiketinin eklenmesi önemlidir.
Yaln
Yalnıızca zemin kattan al
alıım iişşlemi yap
yapıılır.

HP takas ürünlerinin sevki için düzgün ambalajlamaya yönelik maliyetleri kar
karşı
şılamakla
lamakla sorumlu de
değğildir.
Al
Alıınacak takas ürünleri sevkiyata haz
hazıır şekilde ambalajl
ambalajlıı olmal
olmalıı ve aağı
ğırl
rlııklar
klarıı 75 kilogramdan fazla ise paletler üzerine
konulmu
konulmuşş olmal
olmalııdır. Takas referans numaras
numarasıı ambalaj
ambalajıın ddışı
ışında
nda net bir şekilde görünür olmal
olmalııdır. Sevkiyat etiketi
kolay okunacak ve kaybolmayacak şekilde eklenmelidir. Alma iişşlemi zemin kattaki giri
girişş kap
kapıısından yap
yapıılmal
lmalııdır.
Kararla
Kararlaşşt ır ılan tarihte HP kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından internet kayd
kaydıında belirtilen adrese bir nakliyeci gönderecektir. HP
nakliyecisinin kararla
kararlaşşt ır ılan tarihte gelmesi mümkün de
değğilse, nakliyeci yeni bir tarih kararla
kararlaşşt ırmak için kat
katıılımc
mcııyla
ileti
iletişşime geçecektir. Takas ürünlerinin kararla
kararlaşşt ır ılan tarihte haz
hazıır olmamas
olmamasıı ve HP nakliyecisinin ba
başşka bir gün
tekrar gelmesinin gerekmesi halinde kat
katıılımc
mcııdan maruz kal
kalıınan ilave maliyetler al
alıınacakt
nacaktıır.
Teklifin kabulü ile takas ürününün as
asııl al
alıınma tarihi aras
arasıındaki süre 45 iişş gününü aaşşmamal
mamalııdır.
HP takas ürünlerini yaln
yalnıızca ilgili ulusal ssıınırlar dahilinde alacakt
alacaktıır.
Sevkiyat öncesinde tüm mürekkep kartu
kartuşşlar
larıı yaz
yazııcılardan ççııkar
karıılmal
lmalııdır. Bunlar takas ürünleriyle ayn
aynıı ambalajda
olabilir ancak ayr
ayrıı bir şekilde sar
sarıılm
lmış
ış ve torbalanm
torbalanmış
ış olmal
olmalııdırlar.
9. Mülkiyet ve riskin devri
Takas ürününün mülkiyeti ürünün nakliyeciye teslimiyle HP'ye geçer.
Takas ürününün HP'nin tayin etti
ettiğği nakliyeciye teslimi söz konusu ürünün HP'nin nakliyecisine tüm haciz ve
ipoteklerden muaf bir şekilde devriyle nihai ve geçerli olacakt
olacaktıır.
10. Takas ürünlerinin iade edilmemesi
Program kapsam
kapsamıındaki internet kayd
kaydıında tan
tanıımlanan takas ürünleri Programa dahil olmak için HP'ye
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devredilmelidir. Hiçbir takas ürünü (aksesuarlar dahil) al
alıınd
ndııktan sonra tekrar kat
katıılımc
mcııya iade edilemez. Söz konusu
mallar HP'nin mülkü olarak kal
kalıır.
11. Yanlış bir takas ürünü iade etme
İnternet kayd
kaydıında belirtilenden farkl
farklıı bir takas ürününün al
alıım için haz
hazıırlanmas
rlanmasıı ve / veya test merkezine
nakledilmesi durumunda HP, hata HP için bariz bir şekilde aç
açıık olmad
olmadığı
ığı sürece kat
katıılımc
mcııdan iade için do
doğğan
maliyetleri alma hakk
hakkıına sahip olur.
12. Program şartlarına uymama
Takas ürünü, kay
kayııt iişşlemi esnas
esnasıında sa
sağğlanan ayr
ayrıınt
ntıılara uygun olmal
olmalııdır. Uygun de
değğilse, HP herhangi bir takas
de
değğeri ödememe veya yanl
yanlış
ış ürünün takas de
değğerinin daha dü
düşşük oldu
olduğğu durumlarda belirtilen takas ürünü ile
gerçekte al
alıınan
nanıın aras
arasıındaki takas de
değğeri fark
farkıını dü
düşşme hakk
hakkıını sakl
saklıı tutar.
13. İmha
HP takas ürünlerinin çevre dostu bir şekilde imha edilece
edileceğğini garanti eder. Takas ürünü AB içerisinde imha edilir ve
kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından Programa kat
katıılınan ülkenin ulusal ssıınırlar
rlarıı içerisinde kalamaz.
14. Faturalandırma
Bu Program, HP taraf
tarafıından, faturalar
faturalarıın/belgelerin* kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından kabul edilmesini gerektirir.
Tutarl
Tutarlıı ve geçerli faturaland
faturalandıırma sa
sağğlamak için HP, kat
katıılımc
mcıı ad
adıına teklif niteli
niteliğğinde bir fatura/belge olu
oluşşturur ve
bunu kabul için kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıına gönderir.
Teklif niteli
niteliğğindeki düzenlenen fatura/belge kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından kabul edildikten sonra HP ilgili ödemeyi yapar ve
son bir ilgili fatura/belge düzenler. Geçerli bir fatura olu
oluşşturmak için, kat
katıılımc
mcıı HP taraf
tarafıından onun ad
adıına ve hesab
hesabıına
çıkar
karıılan faturalar
faturalarıın numaralar
numaralarıını ve tarihlerini HP
HP’’ye temin etmelidir.
Teklif nitelikli kendili
kendiliğğinden düzenlenen fatura için geçerli bir kabul gönderilmemesi halinde kat
katıılımc
mcıı hak talebi
reddedilir ve kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından Program'a kat
katıılım geçersiz kkıılınır. EEğğer kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından lokal mezuat hükümleri
uyar
uyarıınca ilave bir fatura olu
oluşşturulmas
turulmasıı gerekirse kat
katıılımc
mcıı taraf
tarafıından aaşşağı
ğıdaki
daki hususlar dikkate al
alıınmal
nmalııdır:





Lokal mevzuat hükümlerince kat
katıılımc
mcıının, HP
HP’’ye düzenleyece
düzenleyeceğği faturada mutlaka sipari
siparişş numaras
numarasıı yer
almal
almalııdır. HP sipari
siparişş numaras
numarasıı olmadan faturay
faturayıı devredemez veya iişşleme alamaz. Bu aç
açııdan faturalar
üzerinde sipari
siparişş numaras
numarasıının belirtilmesi mutlaka gerekmektedir. Fatura HP'nin otomatik ödeme sisteminde
işleme al
alıınacakt
nacaktıır. HP'nin sipari
siparişş numaras
numarasıı ile kat
katıılımc
mcıı fatura numaras
numarasıı aras
arasıında bir ili
ilişşki yoktur.
KDV kanunu 1. Maddesi kapsam
kapsamıında, fatura KDV
KDV’’li olarak düzenlenmelidir.
Fatura aaşşağı
ğıdaki
daki şirkete düzenlenmelidir:
HP International Sarl
150 Route du Nant d
d’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland
KDV Sic.No.
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Düzenlenen fatura, aaşşağı
ğıdaki
daki adrese gönderilmelidir:
HP International Sarl
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY
*HP taraf
tarafıından kat
katıılımc
mcıılara düzenlenecek evraklar “fatura/belge
fatura/belge”” olarak adland
adlandıır ılm
lmış
ıştt ır.
15. Sahte talepler
Program
Programıı suiistimal eden kat
katıılımc
mcıı Program ddışı
ışı bırak
rakıılır. HP yasal yollara ba
başşvurma hakk
hakkıını sakl
saklıı tutar.
16. Son kullanıcı müşteriler adına talepte bulunan yetkili satıcı
HP yetkili sat
satııcılar
larıı son kullan
kullanııcı mü
müşşterilerinin ad
adıına talepler gönderebilir. Talep iişşlemi aaşşağı
ğıda
da genel hatlar
hatlarııyla
verilmi
verilmişştir:
Yetkili sat
satııcı, ((a)
a) takas de
değğerini yeni ve uygun ürünün sat
satıın al
alıınma tarihinde veya (b) takas de
değğerini kendi banka
hesab
hesabıına ald
aldııktan sonra son kullan
kullanııcı mü
müşşteriye aktarmal
aktarmalııdır. EEğğer takas de
değğeri, yeni ve uygun ürün al
alıınd
ndığı
ığında
nda son
kullan
kullanııcı mü
müşşteriye aktar
aktarıılıyorsa, yeni ürün faturas
faturasıında takas bedeli ayr
ayrııca belirtilmelidir.
HP gerçe
gerçeğğe uygunlu
uygunluğğu sa
sağğlamak amac
amacııyla talepleri denetleme hakk
hakkıını sakl
saklıı tutar. HP, yetkili sat
satııcılara takas
de
değğerlerini aaşşan indirimler için geri ödeme yapmayacakt
yapmayacaktıır. Tüm onaylanan takas de
değğerleri yetkili sat
satııcıya
ödenecektir.
Program
Program’’ın yürütülmesi için son kullan
kullanııcı mü
müşşteriye ait ki
kişşisel verilerin iişşleme al
alıınmas
nmasıı ve saklanmas
saklanmasıı gerekiyorsa,
yetkili sat
satııcı, HP
HP’’ye bir talep göndermeden önce, son kullan
kullanııcı mü
müşşteriyi bilgilendirdi
bilgilendirdiğğini ve son kullan
kullanııcı mü
müşşterinin
yaz
yazıılı onay
onayıını ald
aldığı
ığınnı HP'ye beyan ve taahhüt eder.
17. Son kullanıcı müşteri tarafından satın alınan yeni ürünün iadesi durumu
Bir ürünün son kullan
kullanııcı mü
müşşteri taraf
tarafıından iade edilmesi (ve böylece sat
satış
ış sözle
sözleşşmesinin iptali) durumunda takas ve
takas de
değğeri ödemesi talebi yap
yapıılamaz.
Takas ürününün yukar
yukarııda belirtilen ko
koşşullar çerçevesinde HP
HP’’nin tayin etti
ettiğği nakliyeciye teslim edilmesini takiben
son kullan
kullanııcı mü
müşşterinin yeni ürünü iade etmek istemesi halinde, kat
katıılımc
mcıı HP
HP’’ye takas ürününün nakliyesi ve imha
edilece
edileceğği merkeze götürülmesi amac
amacııyla yapt
yaptığı
ığı ve/veya yapaca
yapacağı
ğı tüm masraflara ve bu masraf tutarlar
tutarlarıına ilave
olarak takas de
değğeri tutar
tutarıındaki cezai şart
artıı ödeyece
ödeyeceğğini kabul ve taahhüt eder. Kat
Katıılımc
mcıı HP taraf
tarafıından al
alıınm
nmış
ış takas
ürününün imhaya gidece
gideceğğini ve bu nedenle son kullan
kullanııcı mü
müşşteriye iade edilemeyece
edilemeyeceğğini kabul eder.
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