REGULAMIN

HP Print Cashback („Promocja”)
Bez uszczerbku dla szczegó
szczegółłowych postanowie
postanowień
ń poni
poniżższych warunków regulaminu, Uczestnicy mog
mogąą wzi
wziąć
ąć udzia
udziałł w Promocji
pod warunkiem zaakceptowania postanowie
postanowień
ń niniejszego regulaminu w chwili zzłłożenia wniosku o cashback. Wszelkie
informacje lub instrukcje opublikowane przez Promotora na temat Promocji pod adresem www.hp.com/pl/printcashback
stanowi
stanowiąą cz
część
ęść niniejszego regulaminu ((„„Regulamin””).

A. Promotor
1. HP International Sarl, 150 Route du Nant dd’’Avril 1217 Meyrin 2, Geneva Switzerland ((„„Promotor”” lub „HP””).

B. Opis promocji
1. Klienci ko
koń
ńcowi, którzy zakupi
zakupiąą nowy produkt HP wyszczególniony w Za
Załą
łączniku
czniku 1 ((„„Produkt Kwalifikuj
Kwalifikująący HP
HP””) od Partnera
HP maj
mająącego siedzib
siedzibęę na terytorium Polski (wymienionego na stronie internetowej Promocji, o której mowa w pkt. E.1
poni
poniżżej) w okresie promocji b
bęędą mogli otrzyma
otrzymaćć zwrot (wyp
(wypłłacany wy
wyłą
łącznie
cznie w drodze przelewu bankowego) cz
częś
ęści
ci
uiszczonej ceny zakupu w wysoko
wysokośści okre
okreśślonej w Za
Załą
łączniku
czniku 1 ((„„Cashback
Cashback””; lub „Promocja").
2. Promocja obowi
obowiąązuje w odniesieniu do Produktów Kwalifikuj
Kwalifikująących HP w okresie udzia
udziałłu danego Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego
HP w Promocji, okre
okreśślonym w Za
Załą
łączniku
czniku 1 i zakupionych w okresie od 20.05.2022 do 30.06.2022 ((„„Okres Promocji””), z
zastrze
zastrzeżżeniem postanowie
postanowień
ń pkt E.5 poni
poniżżej i pod warunkiem spe
spełłnienia warunków okre
okreśślonych w niniejszym dokumencie.
3. Tylko jeden (1) wniosek o Cashback mo
możże by
byćć zg
zgłłoszony w odniesieniu do danego, zakupionego Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego
HP. Uczestnik mo
możże zzłłoży ć wniosek o Cashback w odniesieniu do maksymalnie jednego (1) spo
spośśród Produktów
Kwalifikuj
Kwalifikująących HP w Okresie Promocji.

C. Uczestnicy kwalifikowani
1. Konsument lub przedsi
przedsięębiorca sk
skłładaj
adająący wniosek w ramach niniejszej Promocji jest zwany dalej „Uczestnikiem””.
2. Aby kwalifikowa
kwalifikowaćć si
sięę do udzia
udziałłu w Promocji, Uczestnik musi spe
spełłni
nićć nast
nastęępuj
pująące wymagania kwalifikacyjne ((„„Wymagania
kwalifikacyjne””):
a. mie
miećć uko
ukoń
ńczone 18 lat (w przypadku Uczestników b
bęędących przedsi
przedsięębiorcami – osoba dzia
działłaj
ająąca w imieniu
przedsi
przedsięębiorcy, sk
skłładaj
adająąca wniosek o Cashback, powinna mie
miećć uko
ukoń
ńczone 18 lat);
b. by
byćć klientem ko
koń
ńcowym Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP (tj. by
byćć klientem kupuj
kupująącym Produkt Kwalifikuj
Kwalifikująący HP na
własny u
użżytek, tj. nie w celu dalszej odsprzeda
odsprzedażży lub innej formy przeniesienia praw, wynaj
wynajęęcia, u
użżyczenia lub innej
formy przekazania do posiadania lub u
użżywania);
c. zakupi
zakupićć Produkt Kwalifikuj
Kwalifikująący HP z lub na terytorium Polski;
d. dokona
dokonaćć zakupu Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP w Okresie Promocji;
e. posiada
posiadaćć dost
dostęępu do Internetu w celu zzłłożenia wniosku o Cashback;
f. posiada
posiadaćć aktywne konto bankowe;
g. spe
spełłnia
niaćć wszelkie wymagania okre
okreśślone w niniejszym Regulaminie.

3. W Promocji nie mog
mogąą uczestniczy
uczestniczyćć pracownicy lub osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych HP lub innych
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podmiotów z grupy kapita
kapitałłowej HP, ich agenci, wspó
współłpracuj
pracująący z nimi sprzedawcy hurtowi lub detaliczni (w tym och
pracownicy lub osoby zatrudnione przez nich na umowach cywilnoprawnych), ani inne osoby zwi
zwiąązane z Promocj
Promocjąą.
4. Niniejsza Promocja nie mo
możże by
byćć łą
łączona
czona z innymi ofertami promocyjnymi lub specjalnymi cenami oferowanymi na
Produkty Kwalifikuj
Kwalifikująące HP.

D. Wniosek o Cashback
1. Odpowiednia warto
wartość
ść Cashback dla danego Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP jest okre
okreśślona w Za
Załą
łączniku
czniku 1 w dniu zakupu
danego Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP.
2. Nast
Nastęępuj
pująące produkty nie kwalifikuj
kwalifikująą si
sięę jako Produkty Kwalifikuj
Kwalifikująące HP:
a. produkty demonstracyjne, ponownie wprowadzone na rynek lub u
użżywane;
b. produkty zakupione w drodze po
pożżyczki, umowy kupna na raty lub umowy kredytowej zawartej za po
pośśrednictwem
autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy detalicznego;
c. produkt zakupiony w celu odsprzeda
odsprzedażży lub wynaj
wynajęęcia osobie trzeciej.

3. Wniosek o Cashback mo
możże by
byćć złożony wy
wyłą
łącznie
cznie przez klienta ko
koń
ńcowego i nie mog
mogąą by
byćć sk
skłładane za po
pośśrednictwem
agentów HP, sprzedawców detalicznych lub sprzedawców hurtowych.
4. Wniosek o Cachback nale
należży zzłłoży ć online, maksymalnie w ci
ciąągu 7 dni kalendarzowych od momentu zakupu Produktu
Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP ((„„Okres Zg
Zgłłoszenia
oszenia””), jednak
jednakżże nie pó
późźniej ni
niżż w ostatnim dniu okresu promocji. Za dat
datęę zakupu uznaje
si
sięę dat
datęę wystawienia faktury lub paragonu fiskalnego. Dla unikni
uniknięęcia w
wąątpliwo
tpliwośści, data zakupu liczy si
sięę jako dzie
dzień
ń 1. Wnioski
o Cashback zzłłożone po Okresie Zg
Zgłłoszenia nie bbęędą kwalifikowa
kwalifikowaćć si
sięę do niniejszej Promocji.
5. W przypadku zwrotu Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP (a tym samym uniewa
unieważżnienia umowy sprzeda
sprzedażży) nie mo
możżna domaga
domagaćć
si
sięę wyp
wypłłaty Cashback. W przypadku, gdy warto
wartość
ść Cashback zosta
zostałła ju
jużż wyp
wypłłacona, Uczestnik obowi
obowiąązany jest w ca
całłoś ci
zwróci
zwrócićć ją Promotorowi. Powy
Powyżższe postanowienia nie maj
mająą zastosowania w przypadku, gdy zwrot Produktu
Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP nast
nastąąpi
piłł w wykonaniu przez Uczestnika bbęędącego konsumentem, ustawowych praw z tytu
tytułłu rręękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.

E. Rejestracja wniosków o Cashback
1. Po zakupie Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP, Uczestnicy musz
musząą wype
wypełłni
nićć i zzłłoży ć nast
nastęępuj
pująące, obowi
obowiąązkowe informacje w
formularzu zg
zgłłoszeniowym online dost
dostęępnym pod adresem: www.hp.com/pl/printcashback w Okresie Zg
Zgłłoszenia:
a.
b.
c.
d.
e.

nazw
nazwęę Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP (spo
(spośśród dost
dostęępnych na liliśście rozwijanej);
cen
cenęę Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP i dat
datęę zakupu;
numer produktu i numer seryjny Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP;
nazw
nazwęę sprzedawcy i miejscowo
miejscowość
ść siedziby sprzedawcy (opcjonalnie);
dowód zakupu w formie faktury sprzeda
sprzedażży lub paragonu fiskalnego, poprzez do
dołą
łączenie
czenie jego skanu (w przypadku
posiadania faktury lub paragonu fiskalnego w wersji papierowej) lub przedstawienie pliku elektronicznego,
otrzymanego jako za
załą
łącznik
cznik ee--mail ((„„Dowód zakupu””);
f. numer dowodu zakupu, tj. faktury lub paragonu fiskalnego;
g. dane osobowe (imi
(imięę i nazwisko/nazw
nazwisko/nazwęę/firm
firmęę; adres: ulic
ulicęę, numer domu, kod pocztowy i miejscowo
miejscowość
ść;; adres ee--mail;
numer telefonu (opcjonalnie));
h. dane bankowe (imi
(imięę i nazwisko w
włłaś ciciela rachunku/nazw
rachunku/nazwęę właś ciciela rachunku, numer IBAN oraz numer BIC
(SWIFT)).
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2. Dowód zakupu musi wyra
wyraźźnie wskazywa
wskazywaćć model i numer seryjny Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP, nazw
nazwęę i adres nabywcy (w
przypadku, gdy Dowodem zakupu jest faktura), nazw
nazwęę i adres sprzedawcy oraz dat
datęę wystawienia faktury lub paragonu
fiskalnego i cen
cenęę zakupu. Dowód zamówienia lub dowód wysy
wysyłłki Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP nie stanowi Dowodu zakupu.
HP zastrzega sobie prawo do za
zażą
żądania
dania od Uczestnika dalszych dowodów zakupu i/lub w
włłasno
asnośści (Zdj
(Zdjęęcie etykiety z
numerem seryjnym, kodów kreskowych).
3. Po otrzymaniu formularza zg
zgłłoszeniowego i wymaganych dokumentów HP prze
prześśle Uczestnikowi potwierdzenie odbioru
poczt
pocztąą elektroniczn
elektronicznąą z promotions@gps1.hp.com
promotions@gps1.hp.com.. W wiadomo
wiadomośści ee--mail, przekazanej Uczestnikowi w terminie 7 (siedmiu)
dni kalendarzowych od dnia zzłłożenia przez niego formularza zg
zgłłoszeniowego, zostanie wskazane, czy zg
zgłłoszenie wniosku
Cashback zosta
zostałło rozpatrzone pozytywnie, czy te
teżż wniosek zosta
zostałł odrzucony. Uczestnik, mo
możże skontaktowa
skontaktowaćć si
sięę z
zespo
zespołłem ds. Promocji, je
jeżżeli w terminie okre
okreśślonym powy
powyżżej nie otrzyma on wiadomo
wiadomośści dotycz
dotycząącej swojego wniosku o
Cashback.
4. Aby sprawdzi
sprawdzićć status zg
zgłłoszenia, sprawd
sprawdźź adres URL dost
dostęępny w ee--mailu weryfikacyjnym zg
zgłłoszenia. W przypadku pyta
pytań
ń
dotycz
dotycząących Promocji lub statusu Twojego roszczenia, prosimy o kontakt mailowy: promotions@gps1.hp.com
5. Uczestnicy:
a. przekazuj
przekazująący niekompletny formularz zg
zgłłoszeniowy;
b. przekazuj
przekazująący dane w formularzu zg
zgłłoszeniowym, które oka
okażą
żą si
sięę nieprawdzie;
c. nie przekazuj
przekazująący dokumentów wymaganych w formularzu zg
zgłłoszeniowym lub przekazuj
przekazująący nieczytelne dane;
zostan
zostanąą powiadomieni poczt
pocztąą elektroniczn
elektronicznąą o odrzuceniu ich wniosku o Cashback, w terminie, o którym mowa w pkt. E.3
powy
powyżżej, wraz z informacja o przyczynach odrzucenia. Uczestnik, którego wniosek o Cashback zzłłożony w Okresie Promocji
zosta
zostałł odrzucony, mo
możże zzłłoży ć ponownie wniosek o Cashback, najpó
najpóźźniej w terminie do 30 (trzydziestu) dni po up
upłływie
Okresu Promocji, przy czym zaakceptowanie wniosku zzłłożonego ponownie po Okresie Promocji zale
zależży od uznaniowej
decyzji HP.
6. Promotor zachowuje prawo do kontroli wszystkich wniosków o Cashback pod kkąątem ich zgodno
zgodnośści z postanowieniami
Regulaminu oraz, w razie potrzeby, do podj
podjęęcia wszelkich uzasadnionych dzia
działłań w celu ochrony przed oszuka
oszukań
ńczymi lub
niewa
nieważżnymi wnioskami o Cashback, w tym, do żą
żądania
dania dodatkowych informacji dotycz
dotycząących ka
każżdego wniosku o Cashback,
a tak
takżże dalszej weryfikacji dowodu zakupu/w
zakupu/włłaś ciciela (poprzez żą
żądanie
danie dodatkowych dokumentów: Zdj
Zdjęęcie etykiety z
numerem seryjnym, kody kreskowe, jak równie
równieżż potwierdzaj
potwierdzająących to
tożżsamo
samość
ść,, wiek i inne istotne dane uczestnika). Proces
ten mo
możże obejmowa
obejmowaćć udost
udostęępnianie informacji przez Promotora stronom trzecim upowa
upoważżnionym z mocy prawa do
przetwarzania tych danych osobowych, w szczególno
szczególnośści organom administracji pa
pań
ństwowej, organom ś cigania, ssąądom.
7. Promotor zastrzega sobie prawo do nieuwzgl
nieuwzglęędnienia formularzy zg
zgłłoszeniowych wniosku o Cashback niekompletnych,
oszuka
oszukań
ńczo zmienionych lub nieczytelnych b
bąądź w inny sposób niezgodnych z Regulaminem.
8. Je
Jeżżeli Uczestnik nie przestrzega warunków Regulaminu, jego wniosek o Cashback zostanie odrzucony.

F. Płatność
1. W odniesieniu do Uczestników b
bęędących przedsi
przedsięębiorcami, HP dok
dokłłada wszelkich stara
starań
ń, aby dokona
dokonaćć wyp
wypłłaty Cashback w
ci
ciąągu 45 (czterdziestu pi
pięęciu) dni kalendarzowych od dnia przes
przesłłania takim Uczestnikom wiadomo
wiadomośści ee--mail o akceptacji ich
wniosków o Cashback lub jak najszybciej po tym terminie. HP nie ponosi odpowiedzialno
odpowiedzialnośści w przypadku, gdy wnioski o
Cashback Uczestników b
bęędących przedsi
przedsięębiorcami ssąą rozpatrywane poza tymi ramami czasowymi. W przypadku
Uczestników bbęędących konsumentami, HP dokona wyp
wypłłaty Cashback w terminie 45 (czterdziestu pi
pięęciu) dni
kalendarzowych od dnia przes
przesłłania takim Uczestnikom wiadomo
wiadomośści ee--mail o akceptacji ich wniosków o Cashback.
2. Cashback zostanie zap
zapłłacony w formie przelewu bankowego na rzecz Uczestnika wskazanego osoby jako nabywca w
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Dowodzie zakupu, zgodnie z danymi bankowymi przekazanymi przez Uczestnika w formularzu zg
zgłłoszeniowym wniosku o
Cashback i mo
możże by
byćć dokonany wy
wyłą
łącznie
cznie w ramach wa
ważżnego konta bankowego na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii. W przypadku, gdy podane w formularzu zg
zgłłoszeniowym wniosku o Cashback dane bankowe
dotycz
dotycząą konta prowadzonego w walucie innej ni
niżż PLN, mo
możże mie
miećć zastosowanie kurs wymiany walut stosowany przez
bank odbiorcy p
płłatno
atnośści. Czeki bankowe nie b
bęędą wydawane w żadnych okoliczno
okolicznośściach.
3. W przypadku, gdy wyp
wypłłacony Uczestnikowi Cashback stanowi przychód podlegaj
podlegająący opodatkowaniu, obowi
obowiąązek
podatkowy z tym zwi
zwiąązany spoczywa na obiorcy p
płłatno
atnośści.
4. Płatno
atność
ść Cashback zostanie dokonana tylko wówczas, gdy Uczestnik spe
spełłni wymagania Regulaminu.
5. Podmiot wyp
wypłłacaj
acająący Cashback:
HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Genewa
Szwajcaria

G. Dane osobowe
1. Uczestnicy b
bęędą musieli jedynie ujawni
ujawnićć dane osobowe wymagane do celów promocji. Ujawniaj
Ujawniająąc te dane, Uczestnicy
wyra
wyrażżaj
ająą zgod
zgodęę na przetwarzanie tych danych w ramach Promocji.
2. Zgoda mo
możże zosta
zostaćć cofni
cofnięęta przez Uczestnika bez podawania przyczyny do momentu wyp
wypłłaty Cashback. Cofni
Cofnięęcie zgody
nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla Uczestnika, lecz uniemo
uniemożżliwia wzi
wzięęcie udzia
udziałłu w Promocji. Przetwarzanie
danych osobowych Uczestników dokonane przed cofni
cofnięęciem zgody pozostaje zgodne z prawem. Po dokonaniu wyp
wypłłaty
Cashback dane ssąą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególno
szczególnośści w zakresie obowi
obowiąązków rachunkowo
rachunkowo-ksi
księęgowych oraz podatkowych, jak równie
równieżż w celu ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez
Promotora.
3. HP i jego cesjonariusze b
bęędą przetwarza
przetwarzaćć dane osobowe zgodnie z RODO (rozporz
(rozporząądzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi
zwiąązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep
przepłływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz
rozporząądzenie o ochronie danych) oraz prawem lokalnym i wykorzystywa
wykorzystywaćć je wy
wyłą
łącznie
cznie w celu op
opłłacenia Promocji. Dane
zostan
zostanąą usuni
usunięęte po up
upłływie ustawowego okresu przechowywania.
4. Tylko za odr
odręębn
bnąą, wyra
wyraźźną zgod
zgodąą użytkownika HP mo
możże skontaktowa
skontaktowaćć si
sięę z u
użżytkownikiem za po
pośśrednictwem poczty
elektronicznej z informacjami o produktach, us
usłługach i/lub wsparciu technicznym. Mo
Możże to obejmowa
obejmowaćć informacje o
nowych produktach, oferty specjalne lub ewentualnie zaproszenie do udzia
udziałłu w badaniach rynku.
5. HP uznaje, że prywatno
prywatność
ść jest podstawowym prawem cz
człłowieka i dodatkowo uznaje znaczenie prywatno
prywatnośści,
bezpiecze
bezpieczeń
ństwa i ochrony danych dla naszych klientów i partnerów na ca
całłym ś wiecie.
6. Aby uzyska
uzyskaćć informacje na temat polityki i praktyk HP w zakresie ochrony prywatno
prywatnośści, prosimy odwiedzi
odwiedzićć nasz
nasząą Not
Notęę
dotycz
dotycząącą praw do danych osobowych i O
Ośświadczenie o ochronie prywatno
prywatnośści pod adresem
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww
https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.html
privacy.html.. Aby skorzysta
skorzystaćć z prawa dost
dostęępu, sprostowania, sprzeciwu lub
usuni
usunięęcia, nale
należży skorzysta
skorzystaćć z "Formularza informacji zwrotnej na temat ochrony prywatno
prywatnośści" dost
dostęępnego pod adresem
https://www8.hp.com/pl/pl/privacy/privacy
https://www8.hp.com/pl/pl/privacy/privacy--central.html
central.html..

H. Ogólny
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1. Cashback nie zostanie przyznany Uczestnikowi, który:
a.
b.
c.
d.
e.

nie naby
nabyłł Produktu Kwalifikuj
Kwalifikująącego HP w Okresie Promocji;
nie wype
wypełłni
niłł poprawnie formularza zg
zgłłoszeniowego wniosku o Cashback;
nie dostarczy
dostarczyłł Dowód Zakupu;
nie zzłłoży ł formularza zg
zgłłoszeniowego wniosku o Cashback w Okresie Zg
Zgłłoszenia; lub
w jakikolwiek inny sposób nie spe
spełłni
niłł warunków Regulaminu.

2. HP zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków o Cashback w celu potwierdzenia spe
spełłnienia przez Uczestników
warunków Regulaminu.
3. Promocja jest wa
ważżna do wyczerpania limitu nagród. Promotor mo
możże zako
zakoń
ńczy
czyćć promocj
promocjęę przed 30.06.2022
4. W przypadku zzłłożenia przez Uczestnika niezgodnego z prawd
prawdąą bądź błę
łędnego
dnego wniosku o Cashback lub dokonania przez HP
wyp
wypłłaty zawy
zawyżżonej kwoty Cashback, pod warunkiem zawiadomienia przez HP Uczestnika w wiadomo
wiadomośści ee--mail, przes
przesłłanej
na adres podany w formularzu zg
zgłłoszeniowym wniosku o Cashback, Uczestnik zwróci HP nienale
nienależżną kwot
kwotęę otrzymanego
Cashback w terminie 28 (dwudziestu o
ośśmiu) dni kalendarzowych. HP zachowuje prawo żą
żądania
dania odszkodowania od
Uczestnika w przypadku, gdy HP zostanie poci
pociąągni
gnięęte do odpowiedzialno
odpowiedzialnośści w zwi
zwiąązku z tak
takąą nienale
nienależżną wyp
wypłłat
atąą
Cashback.
5. Ca
Całła dokumentacja przedstawiona przez Uczestnika w ramach Promocji nie podlega zwrotowi. Przed
Przedłłożenie fa
fałłszywej,
nieprawid
nieprawidłłowej, wprowadzaj
wprowadzająącej w bbłą
łądd lub oszuka
oszukań
ńczej dokumentacji mo
możże skutkowa
skutkowaćć wykluczeniem z udzia
udziałłu w Promocji
i przysz
przyszłłych promocjach HP oraz powiadomieniem o sprawie organów administracji publicznej, w tym organów ś cigania.
6. HP zachowuje prawo żą
żądania
dania odszkodowania od Uczestnika w przypadku, gdy HP zostanie poci
pociąągni
gnięęte do
odpowiedzialno
odpowiedzialnośści w zwi
zwiąązku z posiadaniem i pos
posłługiwaniem si
sięę tak
takąą dokumentacj
dokumentacjąą.
7. W zakresie dozwolonym przez obowi
obowiąązuj
zująące prawo, Promotor nie ponosi odpowiedzialno
odpowiedzialnośści: (a) nieotrzymanie zg
zgłłoszenia
z powodu awarii transmisji i innych warunków pozostaj
pozostająących poza kontrol
kontroląą Promotora; (b) wszelkie opó
opóźźnienia,
zagubienia, bbłę
łędnego
dnego przebiegu lub uszkodzenia transmisji lub roszcze
roszczeń
ń; ((c)
c) wszelkie awarie lub awarie zwi
zwiąązane z
komputerami lub komunikacj
komunikacjąą; ((d)
d) wszelkie zak
zakłłócenia, straty lub szkody spowodowane zdarzeniami pozostaj
pozostająącymi poza
kontrol
kontroląą Promotora; (e) wszelkie bbłę
łędy
dy techniczne, sprz
sprzęętowe, oprogramowanie, serwer, strona internetowa lub inne
awarie lub uszkodzenia dowolnego rodzaju w zakresie, w jakim uniemo
uniemożżliwia to Uczestnikowi uczestnictwo w Promocji lub
w inny sposób utrudnia mu uczestnictwo w Promocji; (f) wszelkie bbłę
łędy
dy drukarskie lub typograficzne w materia
materiałłach
zwi
zwiąązanych z Promocj
Promocjąą; lub (g) wszelkie straty, szkody lub obra
obrażżenia dowolnego rodzaju, niezale
niezależżnie od tego, w jaki sposób
zosta
zostałły spowodowane Uczestnikom w ramach niniejszej Promocji, z tym zastrze
zastrzeżżeniem, że żadne z postanowie
postanowień
ń
Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialno
odpowiedzialność
ść HP za szkod
szkodęę spowodowan
spowodowanąą zawinionym dzia
działłaniem lub
zaniechaniem HP lub jest szkod
szkodąą na osobie.
8. Promotor nie ponosi odpowiedzialno
odpowiedzialnośści za jakiekolwiek przerwy w Promocji spowodowane si
siłą
łą wy
wyżższ
sząą lub innymi
czynnikami pozostaj
pozostająącymi poza kontrol
kontroląą Promotora.
9. HP mo
możże wstrzyma
wstrzymaćć lub odwo
odwołłać lub Promocj
Promocjęę lub zmieni
zmienićć Regulamin za co najmniej 3 (trzy) dniowym powiadomieniem
zamieszczonym na stronie internetowej Promocji, o której mowa w pkt E.1 powy
powyżżej. Wstrzymanie lub odwo
odwołłanie Promocji
lub zmiana Regulamin mo
możże nast
nastąąpi
pićć, gdy:
a. dzia
działła to na korzy
korzyść
ść Uczestników
Uczestników--konsumentów;
b. dodano nowe Produkty Kwalifikuj
Kwalifikująące HP do udzia
udziałłu w Promocji, poprzez zmian
zmianęę Za
Załą
łącznika
cznika nr 1
c. przeszkod
przeszkodąą dla dalszego prowadzenia Promocji jest si
siłła wy
wyżższa; lub

10. Do wniosku o Cashback stosuje si
sięę postanowienia Regulaminu obowi
obowiąązuj
zująące w chwili jego zzłłożenia Aktualny tekst
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Regulaminu dost
dostęępny jest w formacie PDF na stronie internetowej: www.hp.com/pl/printcashback
11. Decyzje HP w odniesieniu do wszystkich kwestii zwi
zwiąązanych z Promocj
Promocjąą, a dotycz
dotycząących Uczestników b
bęędących
przedsi
przedsięębiorcami, bbęędą ostateczne i wi
wiążą
ążące.
ce. Uczestnik mo
możże zg
zgłłosi
osićć do HP pytania, uwagi lub zastrze
zastrzeżżenia do przebiegu
Promocji, w szczególno
szczególnośści do odmowy przyznania Cashback, poprzez przes
przesłłanie wiadomo
wiadomośści ee--mail na adres
promotions@gps1.hp.com
promotions@gps1.hp.com.. W wiadomo
wiadomośści nale
należży poda
podaćć imi
imięę i nazwisko oraz opisa
opisaćć uwagi lub zastrze
zastrzeżżenia wraz z
uzasadnieniem. HP rozpatrzy zg
zgłłoszon
oszonąą reklamacj
reklamacjęę w terminie do 14 (czterna
(czternaśście) dni kalendarzowych, przesy
przesyłłaj
ająąc
Uczestnikowi odpowied
odpowiedźź w zwrotnej wiadomo
wiadomośści ee--mail.
12. Niniejsza Promocja podlega prawu polskiemu. W przypadku sporu z Uczestnikiem bbęędącym przedsi
przedsięębiorc
biorcąą, s ądem
właś ciwym bbęędzie ssąąd w
włłaś ciwy dla siedziby Promotora.
13.
3DYTA

AGITO SP. z O.O. (spó
(spółłka prowadzi sklep internetowy emag.pl – dawniej agito.pl)

ALE.PL MARIUSZ ZIELINSKI

ALSEN (GRUPA) (kakto.pl; zadowolenie.pl)

APOLLO SP. Z O.O. RZESZOW

AUCHAN POLSKA

AUTOMATYKA BIUROWA WARSZAWA

CARREFOUR POLSKA

Centrum Druku s.j. Adam Stachura, Mariola Stachura

CENTRUM PAPIERU

CONSULTING
CONSULTING--IT ALEKSANDER CALKO / B365.pl

"EURO
"EURO--NET" SP. z O.O. (sie
(siećć RTV EURO AGD) (euro.com.pl; oleole.pl)

FABRYKA KOLOROW S.C.

GRUPA ALLEGRO SP. Z. O.O.
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GRUPA MARCOVA POLSKA SOLUTIONS SP. Z O.O.

INCOM GROUP SPOLKA AKCYJNA

I-TERRA SP. z O.O. (vobis.pl)

JB MULTIMEDIA JERZY BIELECKI

KOMPUTRONIK (karen.pl)

KOMPUTRONIK BIZNES Sp. z o.o

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA

MAX ELEKTRO (Galicja) 23.

MEDIA EXPERT (avans.pl; electro.pl)

MEDIA MARKT

MORELE.NET SP. z O.O.

MX SOLUTION SP. Z O.O

MY CENTER

"NEO24.PL" SP. z O.O.

NEONET 10

OFFICE PULSE S.J. GRODZISK MAZOWIECKI

REDCOON.PL SP. z O.O.

MEDIA SATURN ONLINE SP. Z O.O.
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SKLEP HP SP. Z O.O.

SMK TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WARSZAWA

TAJMAX (PARTNER AGD RTV)

TESCO (POLSKA) SP. z O.O.

TonaTuszu.pl Sp. z o. o & NIVER SP. ZOO

TRANSGOURMET POLSKA SP. z O.O. (selgros24.pl)

XERIMA

X-KOM SP. z O.O. (al.to)

ZiZaKo sp. z o.o.

Lyreco Polska

AB FOTO Sp. z o.o.

ACTION Spó
Spółłka Akcyjna w restrukturyzacji (Sferis.pl)

Jet
Jet--Printer Sp. z o.o. Sp. K.

Delkom 2000 Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK 1: LISTA PRODUKTÓW KWALIFIKUJĄCYCH HP
Prosz
Proszęę odwiedzi
odwiedzićć www.hp.com/pl/printcashback w celu uzyskania pe
pełłnej listy Produktów Kwalifikuj
Kwalifikująących HP.
Numery
produktów

Produkty

Kwota
zwrotu

Dyspozycyjność
produktów

Z4B04A

HP Ink Ink Wireless 315 All
All--in
in--One

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022
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Z6Z13A

HP Ink Ink Wireless 319 All
All--in
in--One

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

Z4B53A

HP Ink Ink Wireless 415 All
All--in
in--One

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

Z6Z97A

HP Ink Ink Wireless 419 All
All--in
in--One

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

228F8B

HP OfficeJet 8012e 3
3--in
in--One

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

229W7B

HP OfficeJet Pro 8022e All
All--in
in--One

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

257G4B

HP OfficeJet Pro 9010e All
All--in
in--One
Printer

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

22A55B

HP OfficeJet Pro 9012e All
All--in
in--One
Printer

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

226Y0B

HP OfficeJet Pro 9022e All
All--in
in--One
Printer

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

4SR29A

HP Smart Tank 500

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

1TJ09A

HP Smart Tank 515

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

3YW70A

HP Smart Tank 516

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

3YW73A

HP Smart Tank 519

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

4SB24A

HP Smart Tank 530

100,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

Y0F71A

HP Smart Tank 615

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

6UU48A

HP Smart Tank 670 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

28C12A

HP Smart Tank 675 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022
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6UU46A

HP Smart Tank 720 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

28B51A

HP Smart Tank 725 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

6UU47A

HP Smart Tank 750 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

28B72A

HP Smart Tank 755 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

4WF66A

HP Smart Tank 790 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022

28B96A

HP Smart Tank 795 All
All--in
in--One

150,00 PLN

20.05.2022 - 30.06.2022
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