
ZMLUVNÉ PODMIENKY 

HP DesignJet Cashback („Propagačná akcia“) 

  
ÚÚččasasťťou na propagaou na propagaččnej akcii sa únej akcii sa úččastníci zaväzujú, astníci zaväzujú, žže budú viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Akékoe budú viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Akékoľľvek informácie vek informácie 
alebo pokyny týkajúce sa propagaalebo pokyny týkajúce sa propagaččnej akcie zverejnené propagátorom na lokalite www.hp.com/sk/designjetcashback sú nej akcie zverejnené propagátorom na lokalite www.hp.com/sk/designjetcashback sú 
súsúččasasťťou týchto zmluvných podmienok (ou týchto zmluvných podmienok (ďďalej len alej len „„Zmluvné PodmienkyZmluvné Podmienky““).).  

  
A. Propagátor 

  

B. Opis propagačnej akcie 
  

  

  

C. Oprávnenosť 
  

  

  

1. 1. HP Inc Slovakia, s.r.o, Galvaniho 7 , 82104 Bratislava, Slovensko (HP Inc Slovakia, s.r.o, Galvaniho 7 , 82104 Bratislava, Slovensko (ďďalej len alej len „„propagátor“ “ alebo alebo „„HP““).).

1. 1. Zákazníci, ktorí sú koncovými pouZákazníci, ktorí sú koncovými použžívateívateľľmi a kúpia si nový produkt HP uvedený v mi a kúpia si nový produkt HP uvedený v Prílohe 1 ( (ďďalej len alej len „„oprávnený 
produkt HP““) ) bubuď ď od spolood spoloččnosti HP, alebo od autorizovaného predajcu alebo maloobchodného predajcu produktov HP v nosti HP, alebo od autorizovaného predajcu alebo maloobchodného predajcu produktov HP v 
krajine Slovensko v rámci propagakrajine Slovensko v rámci propagaččného obdobia, budú maného obdobia, budú mať ť  nárok na vrátenie penárok na vrátenie peňňazí (vyplatených výhradne azí (vyplatených výhradne 
prostredníctvom bankového prevodu) (prostredníctvom bankového prevodu) (ďďalej len alej len „„vrátené peniaze““).).

2. 2. PropagaPropagaččná akcia platí vo vzná akcia platí vo vzťťahu k oprávneným produktom HP uvedeným v Prílohe 1 poahu k oprávneným produktom HP uvedeným v Prílohe 1 poččas obdobia platnosti produktu as obdobia platnosti produktu 
stanoveného v Prílohe 1 a kúpeným v rámci stanoveného v Prílohe 1 a kúpeným v rámci propagačného obdobia od 15.10.2020 do 30.11.2020 po splnení zmluvných  od 15.10.2020 do 30.11.2020 po splnení zmluvných 
podmienok stanovených v tomto dokumente.podmienok stanovených v tomto dokumente.

3. 3. KaKažždý kúpený oprávnený produkt HP si modý kúpený oprávnený produkt HP si možžno nárokovano nárokovať ť  iba raz (1iba raz (1--krát). Propagakrát). Propagaččná akcia je poná akcia je poččas propagaas propagaččného ného 
obdobia obmedzená na maximálny poobdobia obmedzená na maximálny poččet jeden (1) oprávnených produktov HP jedného zákazníka, ktorý je koncovým et jeden (1) oprávnených produktov HP jedného zákazníka, ktorý je koncovým 
poupoužžívateívateľľom.om.

1. 1. Osoba alebo spoloOsoba alebo spoloččnosnosťť , , ktorá si uplatktorá si uplatňňuje nárok v rámci tejto propagauje nárok v rámci tejto propagaččnej akcie, sa nej akcie, sa ďďalej oznaalej označčuje ako uje ako „„účastník““..

2. 2. ÚÚččastník musí spastník musí spĺňĺňaať ť  nasledujúce ponasledujúce požžiadavky na spôsobilosiadavky na spôsobilosť ť  ((ďďalej len alej len „„požiadavky na spôsobilosť““), ), aby sa mohol aby sa mohol 
zúzúččastniastniť ť  propagapropagaččnej akcie:nej akcie:  

a.a. Má 18 a viac rokov.Má 18 a viac rokov.
  

b.b. Ide o zákazníka, ktorý je koncovým pouIde o zákazníka, ktorý je koncovým použžívateívateľľom (tzn. Zákazníka kupujúceho produkty na vlastné pouom (tzn. Zákazníka kupujúceho produkty na vlastné použžitie uvedené itie uvedené 
v doklade o kúpe). v doklade o kúpe).   

c.c. Kúpil produkt v krajine Slovensko.Kúpil produkt v krajine Slovensko.  
d.d. Kúpil oprávnený produkt HP uvedený niKúpil oprávnený produkt HP uvedený nižšžšie poie poččas propagaas propagaččného obdobia. ného obdobia.   
e.e. Má vMá vššetky informácie potrebné na uplatnenie nároku, ako sú podrobne uvedené v etky informácie potrebné na uplatnenie nároku, ako sú podrobne uvedené v ččasti Registrácia nároku.asti Registrácia nároku.  
f.f. Má prístup na internet, aby si mohol uplatniMá prístup na internet, aby si mohol uplatniť ť  nárok. nárok.   
g.g. SpSpĺňĺňa va vššetky etky ďďalalššie osobitné poie osobitné požžiadavky propagaiadavky propagaččnej akcie stanovené v týchto zmluvných podmienkach, aby bol nej akcie stanovené v týchto zmluvných podmienkach, aby bol 

oprávnený na získanie hotovosti v rámci tejto propagaoprávnený na získanie hotovosti v rámci tejto propagaččnej akcie. nej akcie.   

3. 3. Táto propagaTáto propagaččná akcia nie je urná akcia nie je urččená pre zamestnancov spoloená pre zamestnancov spoloččnosti HP, ich zástupcov, venosti HP, ich zástupcov, veľľkoobchodníkov, predajcov, koobchodníkov, predajcov, 
maloobchodných zamestnancov, maloobchodníkov, zúmaloobchodných zamestnancov, maloobchodníkov, zúččastnených sprostredkovateastnených sprostredkovateľľov ani nikoho, kto je s touto ov ani nikoho, kto je s touto 
propagapropagaččnou akciou spojený.nou akciou spojený.
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D. Nárok 
  

  

  

  

E. Registrácia nároku 

  

  

  

4. 4. Táto propagaTáto propagaččná akcia sa nesmie kombinovaná akcia sa nesmie kombinovať ť  so so žžiadnymi inými propagaiadnymi inými propagaččnými ponukami ani nými ponukami ani ššpeciálnymi cenami peciálnymi cenami 
ponúkanými pre oprávnený produkt HP.ponúkanými pre oprávnený produkt HP.

1. 1. PrísluPrísluššná hodnota vrátených pená hodnota vrátených peňňazí za oprávnený produkt HP sa urazí za oprávnený produkt HP sa urččí podí podľľa Prílohy 1 v dea Prílohy 1 v deň ň nákupu oprávneného produktu nákupu oprávneného produktu 
HP.HP.

2. 2. Nasledujúce produkty nespNasledujúce produkty nespĺňĺňajú podmienky oprávnených produktov HP:ajú podmienky oprávnených produktov HP:  

a.a. UkáUkážžkové, remarketingové alebo poukové, remarketingové alebo použžité produkty nespité produkty nespĺňĺňajú podmienky oprávnených produktov HP pre túto ajú podmienky oprávnených produktov HP pre túto 
propagapropagaččnú akciu. nú akciu.   

b.b. Produkty kúpené prostredníctvom pôProdukty kúpené prostredníctvom pôžžiiččky, nákupu na splátky alebo zmluvy o úvere dohodnutej prostredníctvom ky, nákupu na splátky alebo zmluvy o úvere dohodnutej prostredníctvom 
autorizovaného predajcu alebo maloobchodníka sú z tejto propagaautorizovaného predajcu alebo maloobchodníka sú z tejto propagaččnej akcie vylúnej akcie vylúččené. ené.   

c.c. Oprávnený produkt HP kúpený na úOprávnený produkt HP kúpený na úččely opätovného predaja alebo prenájmu tretej strane.ely opätovného predaja alebo prenájmu tretej strane.  

3. 3. Nároky si môNároky si môžže uplatnie uplatniť ť  iba zákazník, ktorý je koncovým pouiba zákazník, ktorý je koncovým použžívateívateľľom (tzn. Zákazník kupujúci produkty na vlastné om (tzn. Zákazník kupujúci produkty na vlastné 
poupoužžitie uvedené v doklade o kúpe). Nároky sa nesmú uplatitie uvedené v doklade o kúpe). Nároky sa nesmú uplatňňovaovať ť  prostredníctvom zástupcov, maloobchodníkov, prostredníctvom zástupcov, maloobchodníkov, 
predajcov, tretích strán ani hromadne.predajcov, tretích strán ani hromadne.

4. 4. Registrácia do propagaRegistrácia do propagaččnej akcie sa musí vykonanej akcie sa musí vykonať ť  online a do 30 kalendárnych dní od kúpy oprávneného produktu HP online a do 30 kalendárnych dní od kúpy oprávneného produktu HP 
((„„lehota na uplatnenie““). ). Za dátum kúpy sa povaZa dátum kúpy sa považžuje dátum faktúry. Dátum kúpy sa pouje dátum faktúry. Dátum kúpy sa poččíta ako 1. deíta ako 1. deňň. . Oneskorené Oneskorené 
uplatnenia nebudú pre túto propagauplatnenia nebudú pre túto propagaččnú akciu spôsobilé.nú akciu spôsobilé.

5. 5. Ak sa produkt HP vráti (Ak sa produkt HP vráti (ččím sa ruím sa rušší kúpna zmluva), nie je moí kúpna zmluva), nie je možžné uplatniné uplatniť ť  nárok na vrátenie platby. V prípade, nárok na vrátenie platby. V prípade, žže hodnota e hodnota 
vrátených pevrátených peňňazí uazí už ž bola zaplatená, musí bybola zaplatená, musí byť ť  vrátená v plnej vývrátená v plnej výšške propagátorovi.ke propagátorovi.

1. 1. Po kúpe oprávneného produktu HP a poPo kúpe oprávneného produktu HP a poččas lehoty na uplatnenie musia úas lehoty na uplatnenie musia úččastníci vyplniastníci vyplniť ť  a odoslaa odoslať ť  vo formulári vo formulári žžiadosti iadosti 
online tieto povinné informácie:online tieto povinné informácie:  

a.a. ččíslo produktu a sériové íslo produktu a sériové ččíslo oprávneného produktu HP; íslo oprávneného produktu HP; 
  

b.b. elektronický doklad o kúpe vo forme faktúry predajcu, a to naskenovaním alebo priloelektronický doklad o kúpe vo forme faktúry predajcu, a to naskenovaním alebo priložžením k eením k e--mailu (mailu (ďďalej len alej len 
„„doklad o kúpe““); );   

c.c. osobné a bankové údaje. osobné a bankové údaje.   

2. 2. Na doklade o kúpe musí byNa doklade o kúpe musí byť ť  zretezreteľľne uvedený model a sériové ne uvedený model a sériové ččíslo oprávneného produktu HP, meno a adresa kupujúceho, íslo oprávneného produktu HP, meno a adresa kupujúceho, 
meno a adresa predávajúceho, dátum faktúry a kúpna cena. Doklad o objednávke alebo expedimeno a adresa predávajúceho, dátum faktúry a kúpna cena. Doklad o objednávke alebo expediččný list nebudú akceptované. ný list nebudú akceptované. 
SpoloSpoloččnosnosť ť  HP si vyhradzuje právo HP si vyhradzuje právo žžiadaiadať ť  od úod úččastníka astníka ďďalalššie dôkazy o kúpe a/alebo vlastníctve (napríklad fotografiu ie dôkazy o kúpe a/alebo vlastníctve (napríklad fotografiu šštítka títka 
so sériovým so sériovým ččíslom, íslom, ččiarové kódy...).iarové kódy...).

3. 3. Po prijatí formulára Po prijatí formulára žžiadosti a podporných dokumentov odoiadosti a podporných dokumentov odoššle spolole spoloččnosnosť ť  HP eHP e--mailom potvrdenie o prijatí z adresy mailom potvrdenie o prijatí z adresy 
lfp.promotions@gps1.hp.comlfp.promotions@gps1.hp.com. E. E--mail potvrdí, mail potvrdí, čči bol nárok úspei bol nárok úspeššný. Spoloný. Spoloččnosnosť ť  HP sa to bude snaHP sa to bude snažžiiť ť  urobiurobiť ť  do siedmich do siedmich 
kalendárnych dní. Ak v tomto kalendárnych dní. Ak v tomto ččasovom období nedostanú úasovom období nedostanú úččastníci potvrdenie eastníci potvrdenie e--mailom, sú zodpovední za to, aby sa mailom, sú zodpovední za to, aby sa 
skontaktovali s propagaskontaktovali s propagaččným tímom.ným tímom.

4. 4. Ak chcete vyhAk chcete vyhľľadaadať ť  stav nároku, skontrolujte adresu URL dostupnú v estav nároku, skontrolujte adresu URL dostupnú v e--maile s potvrdením nároku. Ak máte otázky maile s potvrdením nároku. Ak máte otázky 
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F. Platba 
  

  

  

  

  

G. Osobné údaje 
  

  

  

týkajúce sa propagatýkajúce sa propagaččnej akcie alebo stavu nároku, ponej akcie alebo stavu nároku, poššlite elite e--mail na adresu: mail na adresu: lfp.promotions@gps1.hp.comlfp.promotions@gps1.hp.com

5. 5. ÚÚččastníci, ktorí poskytnú neúplný formulár astníci, ktorí poskytnú neúplný formulár žžiadosti, budú upozornení eiadosti, budú upozornení e--mailom a bude im ponúknutá momailom a bude im ponúknutá možžnosnosť ť  
poskytnúposkytnúť ť  popožžadované poloadované položžky do siedmich kalendárnych dní. Ak úky do siedmich kalendárnych dní. Ak úččastník napriek tomu nedodrastník napriek tomu nedodržží zmluvné podmienky, í zmluvné podmienky, 
nárok bude zamietnutý. Spolonárok bude zamietnutý. Spoloččnosnosť ť  HP nezodpovedá za HP nezodpovedá za žžiadnu oneskorenú reakciu nad rámec sedemdiadnu oneskorenú reakciu nad rámec sedemdňňového ového ččasového asového 
limitu.limitu.

6. 6. Propagátor bude maPropagátor bude mať ť  právo podniknúprávo podniknúť ť  v prípade potreby vv prípade potreby vššetky kroky, ktoré sú primerané na jeho ochranu proti etky kroky, ktoré sú primerané na jeho ochranu proti 
podvodným alebo neplatným nárokom vrátane, ale nie výhradne, vygenerovania alebo popodvodným alebo neplatným nárokom vrátane, ale nie výhradne, vygenerovania alebo požžadovania adovania ďďalalššieho overenia ieho overenia 
dôkazu o kúpe/vlastníctva (ako je fotografia dôkazu o kúpe/vlastníctva (ako je fotografia šštítka so sériovým títka so sériovým ččíslom, íslom, ččiarové kódy, ako aj totoiarové kódy, ako aj totožžnosnosťť , , vek a vek a ďďalalššie ie 
prísluprísluššné podrobnosti o úné podrobnosti o úččastníkovi). Tento proces môastníkovi). Tento proces môžže zahe zahŕňŕňaať ť  zdiezdieľľanie informácií, ktoré má propagátor k dispozícii, s anie informácií, ktoré má propagátor k dispozícii, s 
tretími stranami.tretími stranami.

7. 7. Propagátor si vyhradzuje právo diskvalifikovaPropagátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať ť  neúplné, podvodné, pozmenené alebo neneúplné, podvodné, pozmenené alebo neččitateitateľľné nároky, ktoré nie sú v né nároky, ktoré nie sú v 
súlade s týmito zmluvnými podmienkami.súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

8. 8. Ak úAk úččastník nedodrastník nedodržží tieto zmluvné podmienky, í tieto zmluvné podmienky, žžiadosiadosť ť  bude zamietnutá.bude zamietnutá.

1. 1. SpoloSpoloččnosnosť ť  HP sa snaHP sa snažží spracovávaí spracovávať ť  platné platné žžiadosti o platbu do 45 kalendárnych dní od prijatia úplnej iadosti o platbu do 45 kalendárnych dní od prijatia úplnej žžiadosti úiadosti úččastníka, astníka, 
konekoneččného overenia a kontroly faktúry alebo ného overenia a kontroly faktúry alebo ččo najskôr potom. Spoloo najskôr potom. Spoloččnosnosť ť  HP nezodpovedá za prípady spracovania HP nezodpovedá za prípady spracovania 
nárokov nad rámec tohto limitu.nárokov nad rámec tohto limitu.

2. 2. Vrátené peniaze sa vyplatia bankovým prevodom na meno osoby alebo názov spoloVrátené peniaze sa vyplatia bankovým prevodom na meno osoby alebo názov spoloččnosti, ktorá je v doklade o kúpe nosti, ktorá je v doklade o kúpe 
uvedená ako kupujúca, a na bankový úuvedená ako kupujúca, a na bankový úččet zadaný pri registrácii nároku. Peniaze sa môet zadaný pri registrácii nároku. Peniaze sa môžžu vyplatiu vyplatiť ť  iba na platný bankový iba na platný bankový 
úúččet v Európskom hospodárskom priestore alebo et v Európskom hospodárskom priestore alebo ŠŠvajvajččiarsku. Za iarsku. Za žžiadnych okolností sa nebudú vydávaiadnych okolností sa nebudú vydávať ť  bankové bankové ššeky.eky.

3. 3. ÚÚččastníci budú výhradne zodpovedaastníci budú výhradne zodpovedať ť  za vza vššetky prísluetky prísluššné dane nariadené miestnymi dané dane nariadené miestnymi daňňovými zákonmi a akékoovými zákonmi a akékoľľvek vek ďďalalššie ie 
prísluprísluššné náklady alebo výdavky, ktoré nie sú uvedené v zmluvných podmienkach.né náklady alebo výdavky, ktoré nie sú uvedené v zmluvných podmienkach.

4. 4. Platba sa uskutoPlatba sa uskutočční iba na základe spokojnosti spoloní iba na základe spokojnosti spoloččnosti HP s tým, nosti HP s tým, žže úe úččastník úplne dodrastník úplne dodržžal tieto zmluvné podmienky a al tieto zmluvné podmienky a 
súvisiace pokyny.súvisiace pokyny.

5. 5. Platiaci subjekt: Platiaci subjekt:   
HP International Sarl HP International Sarl   
150 Route du Nant d150 Route du Nant d’’Avril Avril 
1217 Meyrin 2 1217 Meyrin 2   
Geneva Geneva   
SwitzerlandSwitzerland

1. 1. ÚÚččastníci budú musieastníci budú musieť ť  zverejnizverejniť ť  iba osobné údaje potrebné na propagaiba osobné údaje potrebné na propagaččnú akciu. Zverejnením týchto údajov únú akciu. Zverejnením týchto údajov úččastníci astníci 
súhlasia s tým, súhlasia s tým, žže budú spracované v rámci propagae budú spracované v rámci propagaččnej akcie.nej akcie.

2. 2. SpoloSpoloččnosnosť ť  HP a jej zástupcovia budú spracovávaHP a jej zástupcovia budú spracovávať ť  osobné údaje iba v súlade s miestnymi zákonmi a pouosobné údaje iba v súlade s miestnymi zákonmi a použžívaívať ť  ich iba na ich iba na 
úúččely platby v rámci propagaely platby v rámci propagaččnej akcie. Po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie sa údaje vymanej akcie. Po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie sa údaje vymažžú.ú.

3. 3. SpoloSpoloččnosnosť ť  HP vás môHP vás môžže kontaktovae kontaktovať ť  ee--mailom s informáciami o produktoch, slumailom s informáciami o produktoch, služžbách a/alebo podpore iba na základe bách a/alebo podpore iba na základe 
váváššho výslovného súhlasu. Tieto informácie môho výslovného súhlasu. Tieto informácie môžžu zahu zahŕňŕňaať ť  informácie o nových produktoch, informácie o nových produktoch, ššpeciálne ponuky, prípadne peciálne ponuky, prípadne 

3/5

mailto:lfp.promotions@gps1.hp.com


  

  

H. Všeobecné 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pozvanie na úpozvanie na úččasasť ť  na prieskume trhu.na prieskume trhu.

4. 4. SpoloSpoloččnosnosť ť  HP uznáva, HP uznáva, žže ochrana osobných údajov je základné e ochrana osobných údajov je základné ľľudské právo, a udské právo, a ďďalej uznáva význam ochrany súkromia, alej uznáva význam ochrany súkromia, 
zabezpezabezpeččenia a ochrany údajov pre naenia a ochrany údajov pre naššich zákazníkov a partnerov na celom svete.ich zákazníkov a partnerov na celom svete.

5. 5. Informácie o zásadách a postupoch spoloInformácie o zásadách a postupoch spoloččnosti HP na ochranu osobných údajov nájdete v nanosti HP na ochranu osobných údajov nájdete v naššom Vyhlásení o právach na om Vyhlásení o právach na 
osobné údaje a Vyhlásení o ochrane osobných údajov na lokalite osobné údaje a Vyhlásení o ochrane osobných údajov na lokalite https://www8.hp.com/us/en/privacy/wwhttps://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.htmlprivacy.html. Ak . Ak 
si chcete uplatnisi chcete uplatniť ť  práva na prístup, opravu, námietky alebo vymazanie, poupráva na prístup, opravu, námietky alebo vymazanie, použžite formulár ite formulár „„Spätná väzba k ochrane Spätná väzba k ochrane 
osobných údajovosobných údajov“ “ na lokalite na lokalite https://www8.hp.com/sk/sk/privacy/privacyhttps://www8.hp.com/sk/sk/privacy/privacy--central.htmlcentral.html..

1. 1. Peniaze sa nevrátia úPeniaze sa nevrátia úččastníkovi, ktorý: a) nekúpil oprávnený produkt HP v propagaastníkovi, ktorý: a) nekúpil oprávnený produkt HP v propagaččnom období; a/alebo b) nevyplnil nom období; a/alebo b) nevyplnil 
formulár formulár žžiadosti správne; a/alebo c) nedodal doklad o kúpe; a/alebo d) neuplatnil svoj nárok v rámci lehoty na uplatnenie; iadosti správne; a/alebo c) nedodal doklad o kúpe; a/alebo d) neuplatnil svoj nárok v rámci lehoty na uplatnenie; 
a/alebo e) akýmkoa/alebo e) akýmkoľľvek spôsobom nedodrvek spôsobom nedodržžal tieto zmluvné podmienky (podal tieto zmluvné podmienky (podľľa vlastného uváa vlastného uvážženia spoloenia spoloččnosti HP).nosti HP).

2. 2. SpoloSpoloččnosnosť ť  HP si vyhradzuje právo skontrolovaHP si vyhradzuje právo skontrolovať ť  vvššetky etky žžiadosti o vrátenie peiadosti o vrátenie peňňazí, aby sa ubezpeazí, aby sa ubezpeččila, ila, žže boli splnené e boli splnené 
zmluvné podmienky propagazmluvné podmienky propagaččnej akcie, a ponej akcie, a požžadovaadovať ďť ďalalššie informácie týkajúce sa vie informácie týkajúce sa vššetkých nárokov a podporných etkých nárokov a podporných 
dokumentov.dokumentov.

3. 3. V prípade faloV prípade faloššných, chybných nárokov alebo preplatkov uplatnených úných, chybných nárokov alebo preplatkov uplatnených úččastníkom alebo zistených spoloastníkom alebo zistených spoloččnosnosťťou HP a ou HP a 
najmenej 28 dní pred písomným oznámením spolonajmenej 28 dní pred písomným oznámením spoloččnosti HP únosti HP úččastník zaplatí alebo vráti vastník zaplatí alebo vráti vššetky takéto faloetky takéto faloššné, chybné né, chybné 
nároky alebo preplatky, uchová spolonároky alebo preplatky, uchová spoloččnosnosť ť  HP bez ujmy a odHP bez ujmy a odšškodní spolokodní spoloččnosnosť ť  HP za akúkoHP za akúkoľľvek zodpovednosvek zodpovednosťť , , nároky, nároky, 
šškody a dakody a daňňové záväzky, ktoré za týchto okolností vzniknú.ové záväzky, ktoré za týchto okolností vzniknú.

4. 4. VVššetka dokumentácia predloetka dokumentácia predložžená kvôli tejto propagaená kvôli tejto propagaččnej akcii sa stáva majetkom spolonej akcii sa stáva majetkom spoloččnosti HP a nebude vrátená. nosti HP a nebude vrátená. 
PredloPredložženie nepravdivej, nesprávnej, zavádzajúcej alebo podvodnej dokumentácie môenie nepravdivej, nesprávnej, zavádzajúcej alebo podvodnej dokumentácie môžže mae mať ť  za následok diskvalifikáciu z za následok diskvalifikáciu z 
tejto a budúcich propagatejto a budúcich propagaččných akcií spoloných akcií spoloččnosti HP, ako aj trestné stíhanie predkladatenosti HP, ako aj trestné stíhanie predkladateľľa.a.

5. 5. ÚÚččastník súhlasí s tým, astník súhlasí s tým, žže zbavuje spoloe zbavuje spoloččnosnosť ť  HP zodpovednosti, nárokov, HP zodpovednosti, nárokov, šškôd a dakôd a daňňových záväzkov, ktoré by mohli ových záväzkov, ktoré by mohli 
vzniknúvzniknúť ť  za týchto okolností.za týchto okolností.

6. 6. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude propagátor zodpovedaV rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude propagátor zodpovedať ť  za: (a) za: (a) žžiadne neprijatie podaní v dôsledku iadne neprijatie podaní v dôsledku 
zlyhania prenosu a iných podmienok mimo jeho primeranej kontroly; (b) zlyhania prenosu a iných podmienok mimo jeho primeranej kontroly; (b) žžiadne oneskorené, stratené, nesprávne iadne oneskorené, stratené, nesprávne 
smerované alebo posmerované alebo pošškodené prenosy alebo nároky; (c) kodené prenosy alebo nároky; (c) žžiadne poruchy ani zlyhania týkajúce sa poiadne poruchy ani zlyhania týkajúce sa poččítaítaččov alebo ov alebo 
komunikácie; (d) komunikácie; (d) žžiadne preruiadne preruššenia, straty alebo enia, straty alebo šškody spôsobené udaloskody spôsobené udalosťťami mimo kontroly propagátora; (e) ami mimo kontroly propagátora; (e) žžiadne iadne 
zlyhania techniky, hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok alebo iné zlyhania ani pozlyhania techniky, hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok alebo iné zlyhania ani pošškodenia akéhokokodenia akéhokoľľvek druhu v vek druhu v 
rozsahu, ktorý úrozsahu, ktorý úččastníkovi bráni alebo mu inak znemoastníkovi bráni alebo mu inak znemožňžňuje úuje úččasasť ť  na propagana propagaččnej akcii; (f) nej akcii; (f) žžiadne tlaiadne tlaččové alebo ové alebo 
typografické chyby v akýchkotypografické chyby v akýchkoľľvek materiáloch spojených s propagavek materiáloch spojených s propagaččnou akciou; ani (g) nou akciou; ani (g) žžiadnu stratu, poiadnu stratu, pošškodenie alebo kodenie alebo 
zranenie akejkozranenie akejkoľľvek povahy spôsobené úvek povahy spôsobené úččastníkom tejto propagaastníkom tejto propagaččnej akcie. Ninej akcie. Nič č v týchto zmluvných podmienkach vv týchto zmluvných podmienkach vššak ak 
nesmie pôsobinesmie pôsobiť ť  tak, aby vylutak, aby vyluččovalo alebo obmedzovalo zodpovednosovalo alebo obmedzovalo zodpovednosť ť  spolospoloččnosti HP za smrnosti HP za smrť ť  alebo zranenie úalebo zranenie úččastníkov, astníkov, 
o ktorom sa preukáo ktorom sa preukážže, e, žže bolo zapríe bolo zapríččinené nedbanlivosinené nedbanlivosťťou spoloou spoloččnosti HP.nosti HP.

7. 7. Propagátor nezodpovedá za Propagátor nezodpovedá za žžiadne preruiadne preruššenie propagaenie propagaččnej akcie, nej akcie, čči ui už ž v dôsledku vyv dôsledku vyššššej moci, alebo iných faktorov mimo ej moci, alebo iných faktorov mimo 
kontroly propagátora.kontroly propagátora.

8. 8. SpoloSpoloččnosnosť ť  HP si vyhradzuje právo kedykoHP si vyhradzuje právo kedykoľľvek zmenivek zmeniť ť  zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

9. 9. SpoloSpoloččnosnosť ť  HP môHP môžže túto propagae túto propagaččnú akciu kedykonú akciu kedykoľľvek zruvek zruššiiť ť  alebo stiahnualebo stiahnuť ť  bez predchádzajúceho upozornenia.bez predchádzajúceho upozornenia.

10. 10. Rozhodnutia spoloRozhodnutia spoloččnosti HP týkajúce sa vnosti HP týkajúce sa vššetkých aspektov tejto propagaetkých aspektov tejto propagaččnej akcie budú konenej akcie budú koneččné a záväzné.né a záväzné.
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PRÍLOHA 1: OPRÁVNENÉ PRODUKTY HP. 

Úplný zoznam oprávnených produktov HP nájdete na lokalite www.hp.com/sk/designjetcashback.Úplný zoznam oprávnených produktov HP nájdete na lokalite www.hp.com/sk/designjetcashback.  

  

11. 11. Táto propagaTáto propagaččná akcia sa riadi zákonmi krajiny propagátora. V prípade sporu budú prísluná akcia sa riadi zákonmi krajiny propagátora. V prípade sporu budú prísluššné súdy v mieste propagátora.né súdy v mieste propagátora.

Kód Získanie oprávnení na produkty HP Rabat (€) Dostupnosť výrobku

5HB07A5HB07A HP DesignJet T230 24HP DesignJet T230 24--in Printerin Printer 90,00 90,00 €€ 15.10.2020 15.10.2020 --  30.11.202030.11.2020

5HB06A5HB06A HP DesignJet T250 24HP DesignJet T250 24--in Printerin Printer 140,00 140,00 €€ 15.10.2020 15.10.2020 --  30.11.202030.11.2020

5HB09A5HB09A HP DesignJet T630 24HP DesignJet T630 24--in Printerin Printer 105,00 105,00 €€ 15.10.2020 15.10.2020 --  30.11.202030.11.2020

5HB11A5HB11A HP DesignJet T630 36HP DesignJet T630 36--in Printerin Printer 245,00 245,00 €€ 15.10.2020 15.10.2020 --  30.11.202030.11.2020

5HB08A5HB08A HP DesignJet T650 24HP DesignJet T650 24--in Printerin Printer 180,00 180,00 €€ 15.10.2020 15.10.2020 --  30.11.202030.11.2020

5HB10A5HB10A HP DesignJet T650 36HP DesignJet T650 36--in Printerin Printer 360,00 360,00 €€ 15.10.2020 15.10.2020 --  30.11.202030.11.2020
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