Pogoji in določila
1. Promocijska 3-letna garancija za kupce serije ScanJet
1.1. Do garancije ste upravičeni, če ste kupili izdelek serije HP ScanJet s seznama v odstavku 1.2.
S sodelovanjem soglašate s temi pogoji ter odločbami HP-ja, ki so dokončne in zavezujoče v vseh ozirih.
Ta ponudba velja le za končne kupce (oziroma za kupce, ki kupujejo izdelke za lastno uporabo) in je omejena na do največ
50 zahtevkov na končnega kupca.
1.2. V okviru te promocije bodo kupci enega od naslednjih izdelekov ScanJet, ki izpolnjujejo pogoje, brezplačno prejeli
paket Care Pack, kot je navedeno v nadaljevanju.
Koda

Upravičeni HP-jevi izdelki

Dostopnost izdelkov

L2759A

HP ScanJet Pro 2000 S1 Sheet-feed

15.10.2016 - 30.4.2017

L2753A

HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed

15.10.2016 - 30.4.2017

L2755A

HP ScanJet Enterprise Flow5000 S4 Sheet-Feed

15.10.2016 - 30.4.2017

L2757A

HP ScanJet Enterprise Flow7000s3 Sheet-Feed

15.10.2016 - 30.4.2017

Zahteve za podaljšanje garancije na 3 leta morajo kupci ScanJet vložiti najkasneje 60 dni po nakupu izdelka (datum na
računu).
2. Zahteve za ponudbo
Upravičenec lahko dobi informacije in se prijavi na posebni spletni strani te promocije na naslovu:
www.hp.com/eu/3yearwarranty
Ob vlogi zahteve za 3-letno podaljšano garancijo je treba HP-ju obvezno posredovati podatke, ki so zahtevani na spletni
strani.
Upravičenec mora prek spletnega vmesnika HP-ju posredovati tudi serijsko številko in kodo nanovo kupljenega HP
izdeleka, ki ustreza pogojem promocije, ter osebne podatke, kot so ime, naslov, poštna številka, e-naslov.
Poleg tega je treba HP-ju poslati/dati na voljo kopijo dokazila o nakupu novega originalnega izdeleka HP.
To se lahko naredi na naslednje načine:
a. kupci lahko naložijo dokazne dokumente o nakupu ob prijavi na:
www.hp.com/eu/3yearwarranty;
b. kupci lahko pošljejo dokazne dokumente o nakupu po
fax : +49 7031 7632 5111
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pošti:
HP
c/o TechProtect GmbH
Promotion Services
Postfach 1242
D-71088 Holzgerlingen
GERMANY
elektronski pošti:
promotions@hp.com

Ob pošiljanju računa po faksu, pošti ali elektronski pošti je treba obvezno navesti zaporedno številko računa.
Prosimo, da nam kopijo računa za izdelek pošljete v štirinajstih (14) dneh po obisku spletne strani, če ga niste naložili na
spletno stran. Če v tem času ne boste predložili računa, bomo vašo zahtevo preklicali.
3. Dokazilo o nakupu
Kopija dokazila o nakupu (računa) mora vsebovati naslednje podatke:



ime in naslov prodajnega posrednika,
ime izdelka/model strojne opreme

4. Zahtevana serijska številka
Če ne posredujete prave serijske številke, ne bomo mogli nadgraditi vaše standardne garancije na 3-letno garancijo.
5. Izključitev združevanja z drugimi storitvenimi paketi HP Care Pack
Če ste že kupili elektronski HP Care Pack in ga registrirali, ne morete sodelovati pri tej promociji.
Po prijavi na to promocijo ne morete kupiti še enega storitvenega paketa HP Care Pack za registrirani izdelek.
6. Če ne izpolnjujete aktualnih pogojev, si podjetje HP pridržuje pravico, da ne zagotovi 3-letne garancije za registrirani
izdelek.
7. Nepopolnih prijav na promocijo ali prijav z nepravilnimi podatki ne bomo obravnavali.
8. HP si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez razloga spremeni ali ukine ta program.
9. Ob registraciji morajo upravičenci posredovati določene osebne podatke HP-ju in njegovim agentom. Podatki se bodo
posredovali HP-jevim pisarnam in njegovim agentom v Nemčiji za izvedbo tega programa, za marketing in analize
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nadzora kakovosti. HP in njegovi agenti so odgovorni za shranjevanje, obdelavo in posredovanje osebnih podatkov
upravičencev, s čimer se upravičenci strinjajo ob prijavi. Upravičenci imajo pravico, da si podatke, ki jih poseduje HP,
ogledajo in zahtevajo njihov popravek. Takšne zahtevke je treba poslati HP-ju na naslov, naveden v odstavku 2.b.
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