Hükümler ve koşullar
HP ScanJet seçili ürünleri için 3 yıl HP Ticari Garantisi
DİKKAT: HP 3 yyııl TTİİCAR
CARİİ GARANT
GARANTİİ KAMPANYASINA KAYDOLMADAN ÖNCE LÜTFEN BU HÜKÜM VE KO
KOŞŞULLARI
(“HÜKÜMLER
HÜKÜMLER””) DİKKATL
KKATLİİCE OKUYUN. BU KAMPANYAYA KAYDOLMANIZ, BU HÜKÜMLER
HÜKÜMLERİİ OKUYUP KABUL ETT
ETTİĞİ
İĞİN
NİZİ VE YASAL
OLARAK BU HÜKÜMLER
HÜKÜMLERİİN BA
BAĞ
ĞLAYICILI
LAYICILIĞ
ĞI ALTINA G
GİİRMEY
RMEYİİ ONAYLADI
ONAYLADIĞ
ĞINIZI GÖSTER
GÖSTERİİR. BU HÜKÜMLER
HÜKÜMLERİİ KABUL ETM
ETMİİYORSANIZ
LÜTFEN KAMPANYAYA KAYDOLMAYIN.
Bu kampanya 15.10.2016 itibar
itibarııyla ba
başşlar ve HP taraf
tarafıından son verilene kadar devam eder; aaşşağı
ğıda
da tan
tanıımland
mlandığı
ığı üzere,
HP veya HP yetkili iişş ortaklar
ortaklarıının Avrupa, Orta Do
Doğğu ve Afrika
Afrika’’da Kapsam Dahilindeki HP ürün ürününü/ürünlerini satt
sattığı
ığı
tüm ülkelerde geçerlidir. Bu hüküm ve ko
koşşullar, geçmi
geçmişşteki benzer kampanyalara ba
bağğlı olmaks
olmaksıızın, önceki versiyonlar
versiyonlarıı
geçersiz kkıılar ve onlar
onlarıın yerini al
alıır.
Bu Hükümlerin istedi
istediğğiniz kkıısm
smıını inceleyebilir, kaydedebilir veya basabilirsiniz. Belgenin tamam
tamamıının bir kopyas
kopyasıını
basman
basmanıızı ve HP 3 yyııl ticari garanti kampanyas
kampanyasıından yararland
yararlandığı
ığınnız süre boyunca bu kopyaya ba
başşvurman
vurmanıızı öneririz.

1. Amaç
1.1. Bu 3 yyııl HP ticari garanti kampanyas
kampanyasıı şşunlar
unlarıı içerir: HP
HP’’nin 2 yyııllllıık standart ticari garantisine (HP SSıınırl
rlıı Garantisi olarak
da an
anıılır) ilave olarak, (a) Kapsam Dahilindeki HP ürünn
ürünnıızı sat
satıın alma iişşleminizden sonraki 60 gün içinde
www.hp.com/eu/3yearwarranty adresinden kaydettirmeniz (bu hüküm altta yer alan 2. bölümde tan
tanıımlanm
mlanmış
ıştt ır) ve (b)
bu Hükümleri kabul etmeniz şartlar
artlarıına tabi olmak üzere ek 1 yyııl HP ticari garantisi.
1.2. Ek bir 1 bu HP ticari garanti uzatmas
uzatmasıı HP taraf
tarafıından (HP SSıınırl
rlıı Garanti Beyan
Beyanıı hükümlerine tabi olmak üzere) ücretsiz
ve standart 2 yyııllllıık yyııllllıık HP ticari garantisine ve geçerli yerel yasalar uyar
uyarıınca son kullan
kullanııcının ürünün sat
satııcısı kar
karşı
şıssında
elde etmi
etmişş olabilece
olabileceğği, sözle
sözleşşmeye, yasalara veya içtihatlara dayal
dayalıı her türlü garantiye ek olarak sunulur. Son kullan
kullanııcının
ürünün sat
satııcısı veya ba
başşka herhangi bir ki
kişşi kar
karşı
şıssında elde etmi
etmişş olabilece
olabileceğği, sözle
sözleşşmeye veya yasalara ba
bağğlı her türlü
garanti geçerlili
geçerliliğğini sürdürür.
1.3. Özellikle, tüketici konumunda bir mü
müşşteriyseniz, bu ticari garanti uzatmas
uzatmasıının avantajlar
avantajlarıı, sat
satış
ış sözle
sözleşşmelerine uygun
olmayan ürünlerle ilgili tüketiciyi koruma kanunlar
kanunlarıından ileri gelen yasal haklar
haklarıınıza ek olarak sunulur. Tüketicinin yasal
haklar
haklarıı hiçbir şekilde bu garanti uzatma kampanyas
kampanyasıı taraf
tarafıından ssıınırland
rlandıır ılmaz veya olumsuz yönde etkilenmez. Daha
fazla bilgi için lütfen şu ba
bağğlant
lantııya ttııklay
klayıın: Tüketici Yasal Garantisi
Garantisi..
1.4. HP ticari garanti, Uygun HP ürün
ürün’’nız (a
(aşşağı
ğıda
da tan
tanıımland
mlandığı
ığı gibi) ile birlikte verilen HP SSıınırl
rlıı Garanti Bildirisi
Bildirisi’’ne tabi
olacakt
olacaktıır. Ayr
Ayrııca HP SSıınırl
rlıı Garanti Bildirisi
Bildirisi’’ne de ba
başşvurabilirsiniz
vurabilirsinizburaya
buraya.. Uygun HP ürün
ürün’’nız ile birlikte verilen HP SSıınırl
rlıı
Garanti Bildirisi ve yukar
yukarııdaki linkte çevrim içi olarak bulunan bildiri aras
arasıında bir tezatl
tezatlıık varsa, Uygun HP ürün
ürün’’nız ile verilen
geçerlidir.

2. Program Kapsamındaki Ürünler
2.1. Bu kampanyadan yararlanabilmeniz için kampanya dönemi içinde program kapsam
kapsamıında yer alan bir ürün ((““Kapsam
Dahilindeki HP ürün
ürün””) sat
satıın alman
almanıız gerekir. Program kapsam
kapsamıındaki ürünler Tablo A
A’’da listelenmi
listelenmişştir.
2.2. Ayr
Ayrııca, Kapsam Dahilindeki HP ürün için HP Mü
Müşşteri Hizmetleri taraf
tarafıından verilen deste
desteğğin devam ediyor olmas
olmasıı
gerekir (Kapsam Dahilindeki HP ürünler için, ürünün üretimine son verilmesinin ard
ardıından genellikle 5 yyııl boyunca destek
verilmeye devam eder; Hizmet Sonland
Sonlandıırma bildirimi yap
yapıılmamaktad
lmamaktadıır).
2.3. HP
HP’’nin, kullan
kullanııcı r ızas
zasıı olmadan herhangi bir veriyi izlemeyece
izlemeyeceğğini lütfen unutmay
unutmayıın. Bu kampanya, ayg
aygııt ın izlenmesini
veya ayg
aygııtla ileti
iletişşim kurulmas
kurulmasıını gerektirmez. HP İndeks Kodunun al
alıınmas
nmasıı için HP ile ayg
aygııt aras
arasıında herhangi bir ileti
iletişşim
kurulmas
kurulmasıı gerekmez.
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3. HP 3 yıl ticari garanti kampanyasına başvuru
3.1. HP 3 yyııl ticari garanti kampanyas
kampanyasıına ba
başşvurular, Kapsam Dahilindeki HP ürünn
ürünnıın sat
satıın al
alıınmas
nmasıından sonraki 60 gün
içerisinde gerçekle
gerçekleşştirilmelidir.
3.2. Ba
Başşvurular, son kullan
kullanııcılar (yani ürünleri kendileri kullanmak üzere sat
satıın alan mü
müşşteriler) taraf
tarafıından
gerçekle
gerçekleşştirilmelidir.
3.3. Ba
Başşvurular, her bir son kullan
kullanııcı için 50 Adet Kapsam Dahilindeki HP ürün ile ssıınırl
rlııdır.

4. HP 3 yılTicari Garanti Promosyonu için kayıt yapın
4.1. Şu adresi ziyaret ederek bu kampanyaya kaydolabilirsiniz: www.hp.com/eu/3yearwarranty
www.hp.com/eu/3yearwarranty.. Yukar
Yukarııda yer alan kay
kayııt
sitesinde talep edilen tüm zorunlu bilgileri HP
HP’’ye sunman
sunmanıız gerekir.
4.2. Ayn
Aynıı zamanda, yeni sat
satıın al
alıınm
nmış
ış Kapsam Dahilindeki HP ürünn
ürünnıın seri numaras
numarasıı ve ürün kodunun yan
yanıı sıra isim, adres,
posta kodu, ee--posta adresi gibi ki
kişşisel bilgileri de HP
HP’’ye sunman
sunmanıız gerekecektir. Bunlara ek olarak, yeni sat
satıın al
alıınm
nmış
ış
Kapsam Dahilindeki HP ürünn
ürünnıın sat
satıın al
alıınma tarihini, yetkili HP bayisinin veya perakende sat
satııcısının ad
adıını ve ürün
aç
açııklamas
klamasıını gösteren, tarihli bir sat
satış
ış veya teslimat fi
fişşinin ((““Sat
Satıın Alma Kan
Kanııt ı”) bir suretinin de HP
HP’’ye
sunulmas
sunulmasıı/gönderilmesi gerekir.
4.3. Sat
Satıın Alma Kan
Kanııt ını sunmak için şu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
a. www.hp.com/eu/3yearwarranty adresinden kay
kayııt olurken Sat
Satıın Alma Kan
Kanııt ı’nı yükleyin.
b. Sat
Satıın Alma Kan
Kanııt ı şşu
u yöntemlerle gönderilebilir:
Faks : +49 7031 7632 5111
Posta:
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY

e-posta: promotions@gps1.hp.com
Sat
Satıın Alma Kan
Kanııt ını bize faks, posta veya ee--posta yoluyla gönderiyorsan
gönderiyorsanıız; (i) kampanya kay
kayııt talebi referans numaras
numarasıını
belirtmeniz ve (ii) gönderme iişşlemini kay
kayııt sitesini ziyaretinizden itibaren on dört (14) gün içerisinde gerçekle
gerçekleşştirmeniz
zorunludur. Bu süre içerisinde sat
satıın alma kan
kanııt ını sunmaman
sunmamanıız halinde kampanyaya kaydolma talebiniz iptal edilecektir.

5. Satın Alma Kanıtı
Sat
Satıın alma kan
kanııt ı (fatura) şu bilgileri içermelidir:
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sat
satııcının ad
adıı ve adresi,
ürün ad
adıı/donan
donanıımın modeli.

6. Seri Numarası
Do
Doğğru seri numaras
numarasıını ibraz etmemeniz halinde, 2 yyııllllıık standart HP garantinizi HP 3 yyııl ticari garantiye yükseltme
işlemini gerçekle
gerçekleşştirmemiz mümkün de
değğildir.

7. Diğer HP Care Pack Hizmetleri ile birleştirme sınırlaması
Zaten bir elektronik HP Care Pack sat
satıın ald
aldııysan
ysanıız ve kaydettiyseniz bu promosyona kat
katıılamazs
lamazsıınız. Bu promosyona kay
kayııt
yapt
yaptııysan
ysanıız kay
kayııtl
tlıı ürün için HP Care Pack Hizmetlerini sat
satıın alamazs
alamazsıınız. Bu sebeple farkl
farklıı HP Care Pack Hizmetlerinden
yararlanmak istiyorsan
istiyorsanıız lütfen bu promosyona kay
kayııt yapmay
yapmayıınız.

8. Kişisel Veriler
Her türlü ki
kişşisel verinin toplanmas
toplanmasıını ve kullan
kullanıımını yöneten HP Gizlilik Beyan
Beyanıı
http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html adresinde bulunabilir. Ki
Kişşisel verilerinizi sundu
sunduğğunuzda HP Gizlilik
Beyan
Beyanıının hükümlerini kabul etmi
etmişş olursunuz. Talebiniz üzerine; daha önce verdi
verdiğğinizi rrıızan
zanıızı geri çekebilir veya ki
kişşisel
verileriniz üzerinde düzeltme, de
değğişiklik, ssıınırlama, anonimle
anonimleşştirme veya silme iişşlemi gerçekle
gerçekleşştirilmesi talebinde
bulunabilirsiniz. Bunun için şu ba
bağğlant
lantııya ttııklay
klayıın: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394.. Belirli
durumlarda talebiniz, bilgilerin sunulmas
sunulmasıının ba
başşka birinin ki
kişşisel verilerini aç
açığ
ığaa ççııkaracak olmas
olmasıı veya bu tür bilgileri
aç
açııklamam
klamamıızın yasal olarak engellenmesi gibi me
meşşru bir istisna temelinde reddedilebilir.

9. Genel
9.1. Bu Hükümlere uymaman
uymamanıız durumunda HP, kay
kayııtl
tlıı ürün için ek 1 yyııl HP ticari garantisini sunmama hakk
hakkıına sahiptir.
Herhangi bir anda ko
koşşullara ayk
aykıır ı hareket edilmesi, talebi geçersiz kkıılarak Anla
Anlaşşmay
mayıı sona erdirecektir.
9.2. Eksik veya hatal
hatalıı bilgi beyan
beyanıı içeren kampanya kay
kayııtlar
tlarıı işleme al
alıınamaz.
9.3. HP herhangi bir anda ve haber vermeksizin bu kampanyay
kampanyayıı geri çekebilir ve/veya kampanya hükümlerinde de
değğişiklik
yapabilir.
9.4. Bir kere kay
kayııt yap
yapııld
ldığı
ığında,
nda, HP ticari garantisi 3 yyııl kadar uzayacak ve bu Ko
Koşşullara tamamen uyacakt
uyacaktıır.
Tablo A:
Ürün
Kodu

Ürün Adı

HP Ticari Garanti

Kadar ürün
mevcut

L2759A

HP ScanJet Pro 2000 S1 Sheet
Sheet--feed U9JQ5E - HP 3y Return SJ Pro 2xxx SVC

31.10.2022

6FW06A

HP ScanJet Pro 2000 S2

U9JQ5E - HP 3y Return SJ Pro 2xxx SVC

31.10.2022

L2753A

HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet
Sheet--Feed U9JR3E - HP 3y Return SJ Pro 3xxx SVC

31.10.2022

6FW07A

HP ScanJet Pro 3000 S4

31.10.2022

U9JR3E - HP 3y Return SJ Pro 3xxx SVC
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6FW08A

HP ScanJet Pro N4000 snw1
Scanner

UD3E4E - 3y Return SJ Pro N4000 SVC

31.10.2022

L2755A

HP ScanJet Enterprise Flow5000 S4 UH369E - HP 3y Return Scanjet 5000x
Sheet
Sheet--Feed
HW SVC

31.10.2022

6FW09A

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 UH369E - HP 3y Return Scanjet 5000x
Scanner
HW SVC

31.10.2022

L2757A

HP ScanJet Enterprise Flow7000s3
Sheet
Sheet--Feed

U5X52E - HP 3y RTD SJ 7000s2/7000s2
Flow Service

31.10.2022

6FW10A

HP ScanJet Enterprise Flow N7000
snw1

UD3C6E - 3y Return SJ N7000 SVC

31.10.2022

Hüküm ve koşullarHaziran 2019’de güncellenmiştir.
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