
1. 1. Zasady prowadzonego przez HP programu „Wymieniaj i oszczędzaj“ (Trade-In and Save)  
  
W ramach programu W ramach programu „„Wymieniaj i oszczWymieniaj i oszczęędzajdzaj“ “ spóspółłka HP International Sarl (ka HP International Sarl („„HPHP““) ) przyznaje okreprzyznaje okreśślonloną ą kwotkwotę ę wymiany za wymiany za 
przeniesienie na HP wprzeniesienie na HP włłasnoasnośści uci użżywanych produktów, które sywanych produktów, które są ą zwracane przez uczestnika Programu do HP przy zakupie zwracane przez uczestnika Programu do HP przy zakupie 
nowego produktu HP, objnowego produktu HP, objęętego niniejszym programem (witego niniejszym programem (więęcej informacji znajduje sicej informacji znajduje się ę w Witrynie). Kwota wymiany jest w Witrynie). Kwota wymiany jest 
jednak przyznawana wyjednak przyznawana wyłąłącznie pod warunkiem, cznie pod warunkiem, żże uczestnik Programu dokonuje jednoczee uczestnik Programu dokonuje jednocześśnie, w monie, w możżliwy do liwy do 
zweryfikowania sposób, powizweryfikowania sposób, powiąązanego zakupu jednego z nowych produktów HP wymienionych w Witrynie.zanego zakupu jednego z nowych produktów HP wymienionych w Witrynie.  
  
Program Program „„Wymieniaj i oszczWymieniaj i oszczęędzajdzaj“ “ jest okrejest okreśślany w niniejszym dokumencie jako lany w niniejszym dokumencie jako „„Program””..  
  
Łączenie uczestnictwa w Programie z innymi promocjami i ofertami specjalnymi  
  
Nie jest dopuszczalne zgNie jest dopuszczalne zgłłoszenie do Programu zwioszenie do Programu zwiąązane z zakupem danego nowego produktu HP, jezane z zakupem danego nowego produktu HP, jeśśli ten nowy produkt li ten nowy produkt 
zostazostał ł zakupiony w ramach promocji lub ofert specjalnych (w tym cen specjalnych), prowadzonych lub oferowanych zakupiony w ramach promocji lub ofert specjalnych (w tym cen specjalnych), prowadzonych lub oferowanych 
przez podmioty z grupy kapitaprzez podmioty z grupy kapitałłowej do której naleowej do której należży HP.y HP.  
  
Uczestnicy  
  
W Programie mogW Programie mogą ą brabrać ć udziaudział ł wywyłąłącznie przedsicznie przedsięębiorcy bbiorcy bęęddąący klientami kocy klientami końńcowymi, którzy zakupujcowymi, którzy zakupują ą dany nowy dany nowy 
produkt HP na potrzeby prowadzonej przez siebie dziaprodukt HP na potrzeby prowadzonej przez siebie działłalnoalnośści zawodowej lub gospodarczej (zwani dalej ci zawodowej lub gospodarczej (zwani dalej „„Klientami Klientami 
kokońńcowymicowymi““) ) lub dzialub działłajająący na rzecz Klientów kocy na rzecz Klientów końńcowych odsprzedawcy produktów firmy HP (w zakresie i na zasadach cowych odsprzedawcy produktów firmy HP (w zakresie i na zasadach 
okreokreśślonych w rozdziale 16). W Programie nie moglonych w rozdziale 16). W Programie nie mogą ą brabrać ć udziaudziałłu konsumenci. Tylko Klienci kou konsumenci. Tylko Klienci końńcowi otrzymujcowi otrzymują ą w w 
Programie kwotProgramie kwotę ę wymiany.wymiany.  
  
Podmiot dokonujPodmiot dokonująący zgcy zgłłoszenia do Programu i ubiegajoszenia do Programu i ubiegająący sicy się ę o wypo wypłłatatę ę kwoty wymiany zwany bkwoty wymiany zwany bęędzie w niniejszym dzie w niniejszym 
dokumencie dokumencie „„UczestnikiemUczestnikiem““..  
  
Podmiot otrzymujPodmiot otrzymująący kwotcy kwotę ę wymiany zwany bwymiany zwany bęędzie w niniejszym dokumencie dzie w niniejszym dokumencie „„Podmiotem wyznaczonymPodmiotem wyznaczonym””..  
  
Produkty  
  
Lista drukarek i skanerów objLista drukarek i skanerów objęętych Programem jest dosttych Programem jest dostęępna w witrynie internetowej Programu pod adresem: pna w witrynie internetowej Programu pod adresem: 
www.hp.com/eur/tradeinwww.hp.com/eur/tradein ( („„WitrynaWitryna““).).  
  
Drukarki i skanery, których zakup pozwala na udziaDrukarki i skanery, których zakup pozwala na udział ł w programie, sw programie, są ą w niniejszym dokumencie okrew niniejszym dokumencie okreśślane jako lane jako 
““Produkty””..  
  
ZgZgłłaszane przez Uczestnika uaszane przez Uczestnika użżywane produkty, które bywane produkty, które bęęddą ą zwracane w ramach Programu szwracane w ramach Programu są ą okreokreśślane jako lane jako 
„„Wymieniane produkty””..  
  
Czas obowiązywania Programu  
  
Czas obowiCzas obowiąązywania Programu, termin skzywania Programu, termin skłładania zgadania zgłłoszeoszeń ń do Programu, nowe Produkty HP objdo Programu, nowe Produkty HP objęęte Programem oraz te Programem oraz 
dokdokłładne kwoty wymiany sadne kwoty wymiany są ą podawane w Witrynie internetowej.podawane w Witrynie internetowej.  
  
HP zastrzega sobie prawo do zakoHP zastrzega sobie prawo do zakońńczenia Programu lub zmiany jego warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego czenia Programu lub zmiany jego warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego 
powiadomienia.powiadomienia.  
  
Transport  
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Koszty transportu Wymienianych produktów oraz zwiKoszty transportu Wymienianych produktów oraz zwiąązane z transportem koszty takie jak podatki i opzane z transportem koszty takie jak podatki i opłłaty celne ponosi aty celne ponosi 
HP.HP.  
  
Zapytania ofertowe  
  
Pod adresem Pod adresem www.hp.com/eur/tradeinwww.hp.com/eur/tradein  
  
Uczestnicy mogUczestnicy mogą ą zapoznazapoznać ć sisię ę z informacjami na temat Programu i uzyskaz informacjami na temat Programu i uzyskać ć ofertofertę ę odkupienia Wymienianych odkupienia Wymienianych 
produktów.produktów.  
  
2. 2. Warunki Programu  
  
Wymieniany produkt moWymieniany produkt możże bye być ć zgzgłłaszany do Programu wyaszany do Programu wyłąłącznie w zwicznie w zwiąązku z zakupem Produktu, który nie zostazku z zakupem Produktu, który nie został ł 
jeszcze wskazany w jakimkolwiek innym zgjeszcze wskazany w jakimkolwiek innym zgłłoszeniu do Programu.oszeniu do Programu.  
  
Uczestnik akceptujUczestnik akceptująący warunki Programu musi bycy warunki Programu musi być ć równierównież ż wnioskodawcwnioskodawcą ą zgzgłłaszajaszająącym dany Wymieniany produkt do cym dany Wymieniany produkt do 
Programu. KwotProgramu. Kwotę ę wymiany otrzymuje Podmiot wyznaczony zgodnie z informacjami, jakie Uczestnik podawymiany otrzymuje Podmiot wyznaczony zgodnie z informacjami, jakie Uczestnik podał ł w trakcie w trakcie 
dokonywania zgdokonywania zgłłoszenia danego Wymienianego produktu do Programu.oszenia danego Wymienianego produktu do Programu.  
  
Konto bankowe podane podczas rejestracji danego Wymienianego produktu do Programu i adres wKonto bankowe podane podczas rejestracji danego Wymienianego produktu do Programu i adres włłaaśściciela tego konta ciciela tego konta 
muszmuszą ą zgadzazgadzać ć sisię ę z danymi podanymi na fakturze zakupu nowego Produktu, udostz danymi podanymi na fakturze zakupu nowego Produktu, udostęępnionej przez Uczestnika podczas tej pnionej przez Uczestnika podczas tej 
rejestracji.rejestracji.  
  
ZgZgłłoszenie do Programu wymiany musi byoszenie do Programu wymiany musi być ć zwizwiąązane wyzane wyłąłącznie z zakupem nowych produktów HP. Produkty cznie z zakupem nowych produktów HP. Produkty 
demonstracyjne, remarketingowe i udemonstracyjne, remarketingowe i użżywane sywane są ą wywyłąłączone z Programu.czone z Programu.  
  
KaKażżdy Wymieniany produkt mody Wymieniany produkt możże bye być ć zgzgłłaszany do Programu jedynie w zwiaszany do Programu jedynie w zwiąązku z zakupem analogicznego Produktu i zku z zakupem analogicznego Produktu i 
musi nalemusi należżeeć ć do tej samej kategorii, co nabyty Produkt.do tej samej kategorii, co nabyty Produkt.  
  
Zakwalifikowanie siZakwalifikowanie się ę do Programu wymaga, aby Podmiot wyznaczony kado Programu wymaga, aby Podmiot wyznaczony każżdorazowo nabydorazowo nabył ł Produkt HP objProdukt HP objęęty ty 
Programem i dokonaProgramem i dokonał ł zwrotu Wymienianego produktu produkowanego przez HP lub innego dostawczwrotu Wymienianego produktu produkowanego przez HP lub innego dostawcęę..  
  
W Programie mogW Programie mogą ą wziwziąć ąć udziaudział ł tylko Klienci kotylko Klienci końńcowi, których siedziba miecowi, których siedziba mieśści sici się ę w Polsce.w Polsce.  
  
3. 3. Opis i czas obowiązywania Programu  
Aby wziAby wziąć ąć udziaudział ł w Programie nalew Programie należży kupiy kupić ć objobjęęty Programem Produkt HP do dnia 2021ty Programem Produkt HP do dnia 2021--0101--31 i zg31 i zgłłosiosić ć do wymiany do wymiany 
objobjęęty Programem, sprawny produkt dowolnej marki.ty Programem, sprawny produkt dowolnej marki.  
  
W ciW ciąągu maksymalnie 30 dni od daty zakupu nowego Produktu.gu maksymalnie 30 dni od daty zakupu nowego Produktu.  
  
NiepeNiepełłne zgne zgłłoszenia do Programu boszenia do Programu bęęddą ą automatycznie odrzucane. Niepeautomatycznie odrzucane. Niepełłne zgne zgłłoszenia do Programu naleoszenia do Programu należży odpowiednio y odpowiednio 
uzupeuzupełłninić ć i przesi przesłłaać ć ponownie. Zgponownie. Zgłłoszenie do Programu jest uznawane za niepeoszenie do Programu jest uznawane za niepełłne, jene, jeśśli speli spełłnia co najmniej jedno z nia co najmniej jedno z 
nastnastęępujpująących kryteriów:cych kryteriów:  

a.a. Na formularzu zgNa formularzu zgłłoszenia do Programu nie podano wymaganych informacji, np.: numerów seryjnych zakupionych oszenia do Programu nie podano wymaganych informacji, np.: numerów seryjnych zakupionych 
nowych Produktów,nowych Produktów,  

b.b. Dowody zakupu nowego Produktu zaDowody zakupu nowego Produktu załąłączone do zgczone do zgłłoszenia do Programu wskazujoszenia do Programu wskazująą, , żże: data zakupu nowego e: data zakupu nowego 
Produktu wykracza poza ramy czasowe Programu, zgProduktu wykracza poza ramy czasowe Programu, zgłłoszenie zostaoszenie zostałło dokonane póo dokonane późźniej niniej niż ż 30 dni od daty zakupu 30 dni od daty zakupu 
nowego Produktu lub zgnowego Produktu lub zgłłoszenie dotyczy produktów nieobjoszenie dotyczy produktów nieobjęętych Programem.tych Programem.  
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c.c. Produkty speProdukty spełłniajniająące wymagania Programu nie zostace wymagania Programu nie zostałły dostarczone do HP w wymaganym terminie, wynoszy dostarczone do HP w wymaganym terminie, wynosząącym cym 
30 dni od dnia ich zg30 dni od dnia ich zgłłoszenia do Programu.oszenia do Programu.  

  
  
4. 4. Umowa odkupienia Wymienianego produktu  
  
Za poZa pośśrednictwem Witryny Uczestnik, w imieniu Podmiotu wyznaczonego, dokonuje zgrednictwem Witryny Uczestnik, w imieniu Podmiotu wyznaczonego, dokonuje zgłłoszenia danego Wymienianego oszenia danego Wymienianego 
produktu do Programu oraz zwiproduktu do Programu oraz zwiąązanego z tym wniosku o wypzanego z tym wniosku o wypłłatatę ę kwoty wymiany. Przyjmujkwoty wymiany. Przyjmująąc warunki umowy c warunki umowy 
odkupienia Wymienianego produktu, Uczestnik potwierdza, odkupienia Wymienianego produktu, Uczestnik potwierdza, żże wszystkie zge wszystkie zgłłoszone przez niego Wymieniane produkty oszone przez niego Wymieniane produkty 
znajdujznajdują ą sisię ę w posiadaniu Podmiotu wyznaczonego od co najmniej 6 miesiw posiadaniu Podmiotu wyznaczonego od co najmniej 6 miesięęcy i bycy i byłły uy użżywane wewnywane wewnąątrz przedsitrz przedsięębiorstwa biorstwa 
Podmiotu wyznaczonego.Podmiotu wyznaczonego.  
  
Podmiot wyznaczony musi zapewniPodmiot wyznaczony musi zapewnićć, , żże zge zgłłoszony do Programu w jego imieniu Wymieniany produkt jest jego oszony do Programu w jego imieniu Wymieniany produkt jest jego 
wwłłasnoasnośściciąą, , nie jest obcinie jest obciążążony ani w chwili jego wydania nie bony ani w chwili jego wydania nie bęędzie obcidzie obciążążony prawem zastawu ani jakimikolwiek innymi ony prawem zastawu ani jakimikolwiek innymi 
prawami osób trzecich, w tym prawami osób trzecich, w tym żże nie stanowi on ani nie be nie stanowi on ani nie bęędzie stanowidzie stanowił ł przedmiotu zabezpieczenia. Dodatkowo Podmiot przedmiotu zabezpieczenia. Dodatkowo Podmiot 
wyznaczony musi zapewniwyznaczony musi zapewnićć, , żże osobom trzecim nie przyse osobom trzecim nie przysłługujugują ą jakiekolwiek prawa do Wymienianego produktu jakiekolwiek prawa do Wymienianego produktu 
ograniczajograniczająące moce możżliwoliwość ść przeniesienia jego wprzeniesienia jego włłasnoasnośści na HP oraz ci na HP oraz żże jest on upowae jest on upoważżniony do przeniesienia na HP niony do przeniesienia na HP 
wwłłasnoasnośści tego produktu.ci tego produktu.  
  
Podmiot wyznaczony musi zapewniPodmiot wyznaczony musi zapewnićć, , żże zge zgłłaszane do Programu Wymieniane produkty saszane do Programu Wymieniane produkty są ą wolne od ograniczewolne od ograniczeń ń i i 
obciobciążążeeńń, , wwłąłączajczająąc w to ograniczenia i obcic w to ograniczenia i obciążążenia zwienia zwiąązane z nieprzenoszalnozane z nieprzenoszalnośścicią ą oprogramowania osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich lub 
ppłłatnoatnośściami opciami opłłat licencyjnych za to oprogramowanie.at licencyjnych za to oprogramowanie.  
  
Z chwilZ chwilą ą przyjprzyjęęcia warunków Programu, co ma miejsce podczas rejestracji zgcia warunków Programu, co ma miejsce podczas rejestracji zgłłoszenia do Programu za pooszenia do Programu za pośśrednictwem rednictwem 
Witryny, zostaje zawarta pomiWitryny, zostaje zawarta pomięędzy HP i Podmiot wyznaczonym umowa odkupienia Wymienianego produktu, w ramach dzy HP i Podmiot wyznaczonym umowa odkupienia Wymienianego produktu, w ramach 
której Podmiot wyznaczony przenosi na HP wktórej Podmiot wyznaczony przenosi na HP włłasnoasność ść Wymienianego Produktu zgWymienianego Produktu zgłłoszonego do Programu, zaoszonego do Programu, zaś ś HP HP 
zobowizobowiąązuje sizuje się ę do zapdo zapłłaty kwoty wymiany ustalonej zgodnie z warunkami Programu.aty kwoty wymiany ustalonej zgodnie z warunkami Programu.  
  
W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub zgW przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub zgłłoszenia do Programu Wymienianego produktu, oszenia do Programu Wymienianego produktu, 
który nie spektóry nie spełłnia warunków w Programie dane zgnia warunków w Programie dane zgłłoszenie nie boszenie nie bęędzie przetwarzane. Dodatkowo w takim przypadku HP dzie przetwarzane. Dodatkowo w takim przypadku HP 
jest uprawnione do odstjest uprawnione do odstąąpienia od wskazanej powypienia od wskazanej powyżżej umowy w caej umowy w całłoośści. Z powyci. Z powyżższego prawa do odstszego prawa do odstąąpienia HP mopienia HP możże e 
skorzystaskorzystać ć w terminie jednego roku od dnia dokonania zgw terminie jednego roku od dnia dokonania zgłłoszenia lub jednego roku od dnia wykrycia danego naruszenia oszenia lub jednego roku od dnia wykrycia danego naruszenia 
lub nielub nieśściscisłłoośści danych, w zaleci danych, w zależżnonośści od tego, który z tych terminów upci od tego, który z tych terminów upłływa póywa późźniej. HP zastrzega sobie prawo do niej. HP zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania pwstrzymania płłatnoatnośści i/lub do przeprowadzenia kontroli wniosków, w przypadku których stwierdzono nieprawidci i/lub do przeprowadzenia kontroli wniosków, w przypadku których stwierdzono nieprawidłłowoowośści.ci.  
  
5. 5. Dowód zakupu nowego Produktu HP  
  
Dowód zakupu (np. faktura) nowego Produktu HP naleDowód zakupu (np. faktura) nowego Produktu HP należży przedy przedłłoożżyyć ć w momencie zgw momencie zgłłoszenia do Programu danego oszenia do Programu danego 
Wymienianego produktu. W razie nie przekazania dowodu zakupu w powyWymienianego produktu. W razie nie przekazania dowodu zakupu w powyżższym terminie HP moszym terminie HP możże odste odstąąpipić ć od umowy od umowy 
odkupienia danego Wymienianego produktu. Z powyodkupienia danego Wymienianego produktu. Z powyżższego prawa HP moszego prawa HP możże skorzystae skorzystać ć w terminie roku od dnia upw terminie roku od dnia upłływu ywu 
wskazanego powywskazanego powyżżej terminu 30 dniowego.ej terminu 30 dniowego.  
  
Dowód zakupu nowego Produktu HP musi zawieraDowód zakupu nowego Produktu HP musi zawierać ć nastnastęępujpująące informacje:ce informacje:  

� imiimię ę i nazwisko oraz adres Klienta koi nazwisko oraz adres Klienta końńcowego,cowego,  
� imiimię ę i nazwisko oraz adres sprzedawcy (zgodnie z danymi w zgi nazwisko oraz adres sprzedawcy (zgodnie z danymi w zgłłoszeniu),oszeniu),  
� model i numer seryjny nowego Produktu HP.model i numer seryjny nowego Produktu HP.  
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Po dokonaniu zgPo dokonaniu zgłłoszenia do Programu zostanie wysoszenia do Programu zostanie wysłłana wiadomoana wiadomość ść eemail z potwierdzeniem, w której podane bmail z potwierdzeniem, w której podane bęęddą ą 
numer zgnumer zgłłoszenia oraz instrukcje dotyczoszenia oraz instrukcje dotycząące dalszych etapów procesu. Tce dalszych etapów procesu. Tę ę wiadomowiadomość ść ee--mail nalemail należży wydrukoway wydrukować ć i i 
zachowazachowaćć. . Przy wszystkich pytaniach zwiPrzy wszystkich pytaniach zwiąązanych z Programem nalezanych z Programem należży poday podać ć numer zgnumer zgłłoszenia.oszenia.  
HP zastrzega sobie prawo zaHP zastrzega sobie prawo zażążądania od Uczestnika lub Podmiotu wyznaczonego nie tylko rachunku dotyczdania od Uczestnika lub Podmiotu wyznaczonego nie tylko rachunku dotycząącego cego 
zakupionego Produktu, ale równiezakupionego Produktu, ale również ż innych dowodów zakupu i/lub posiadania tego Produktu (np. zdjinnych dowodów zakupu i/lub posiadania tego Produktu (np. zdjęęcia nalepki z cia nalepki z 
numerem seryjnym, kodu kreskowego).numerem seryjnym, kodu kreskowego).  
  
6. 6. Warunki i wymogi dotyczące Wymienianych produktów  
  
Podane przez HP kwoty wymiany za zwracane Wymieniane produkty dotyczPodane przez HP kwoty wymiany za zwracane Wymieniane produkty dotyczą ą wywyłąłącznie sprawnych urzcznie sprawnych urząądzedzeńń. . 
Wymieniane produkty w chwili ich zwrotu do HP muszWymieniane produkty w chwili ich zwrotu do HP muszą ą bybyć ć kompletne, nieuszkodzone i zawierakompletne, nieuszkodzone i zawierać ć wszystkie akcesoria dla wszystkie akcesoria dla 
danego urzdanego urząądzenia.dzenia.  
  
Przed odesPrzed odesłłaniem Wymienianych produktów do HP naleaniem Wymienianych produktów do HP należży usuny usunąć ąć wszystkie zapisane na nich dane. Po zwróceniu wszystkie zapisane na nich dane. Po zwróceniu 
Wymienianych produktów do HP nie ma moWymienianych produktów do HP nie ma możżliwoliwośści odzyskania danych. HP nie ponosi odpowiedzialnoci odzyskania danych. HP nie ponosi odpowiedzialnośści za utratci za utratę ę 
danych zapisanych na zwracanym Wymienianym produkcie. HP nie ponosi danych zapisanych na zwracanym Wymienianym produkcie. HP nie ponosi żżadnej odpowiedzialnoadnej odpowiedzialnośści za moci za możżliwe ryzyko liwe ryzyko 
trafienia nieusunitrafienia nieusunięętych danych w rtych danych w ręęce osób trzecich.ce osób trzecich.  
  
Wymieniane produkty zwracane do HP nie mogWymieniane produkty zwracane do HP nie mogą ą bybyć ć zanieczyszczone substancjami biologicznymi, chemicznymi ani zanieczyszczone substancjami biologicznymi, chemicznymi ani 
radioaktywnymi.radioaktywnymi.  
  
W przypadku drukarek jest wymagane, aby Wymieniany produkt zwrócony do HP byW przypadku drukarek jest wymagane, aby Wymieniany produkt zwrócony do HP był ł w stanie wydrukowaw stanie wydrukować ć stronstronę ę 
testowtestowąą. . Do Wymienianego produktu zwracanego do HP naleDo Wymienianego produktu zwracanego do HP należży doy dołąłączyczyć ć wszystkie akcesoria, np. wkwszystkie akcesoria, np. wkłłady atramentowe ady atramentowe 
lub wklub wkłłady z tonerem.ady z tonerem.  
  
7. 7. Warunki dotyczące wypłaty kwoty wymiany  
  
Kwota wymiany zwiKwota wymiany zwiąązana z danym Wymienianym produktem stanowi cazana z danym Wymienianym produktem stanowi całłkowitkowitą ą cencenęę, , za którza którą ą HP ten produkt odkupuje HP ten produkt odkupuje 
i jest wypi jest wypłłacona przez HP wyacona przez HP wyłąłącznie na rzecz Podmiotu wyznaczonego w zgcznie na rzecz Podmiotu wyznaczonego w zgłłoszeniu dotyczoszeniu dotycząącym danego Wymienianego cym danego Wymienianego 
produktu. Wypproduktu. Wypłłata kwoty wymiany zostanie dokonana zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika podczas zgata kwoty wymiany zostanie dokonana zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika podczas zgłłaszania aszania 
Wymienianego produktu do Programu. WypWymienianego produktu do Programu. Wypłłata kwoty wymiany nastata kwoty wymiany nastęępuje przelewem za popuje przelewem za pośśrednictwem bankoworednictwem bankowośści ci 
elektronicznej w cielektronicznej w ciąągu 45 dni od daty odebrania Wymienianego produktu przez HP i dokonania weryfikacji zgodnogu 45 dni od daty odebrania Wymienianego produktu przez HP i dokonania weryfikacji zgodnośści tego ci tego 
produktu z niniejszym dokumentem i dokonanym zgproduktu z niniejszym dokumentem i dokonanym zgłłoszeniem do Programu.oszeniem do Programu.  
  
PPłłatnoatnośści moci możżna dokonywana dokonywać ć wywyłąłącznie w ramach wacznie w ramach ważżnego konta bankowego na terenie Europejskiego Obszaru nego konta bankowego na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Szwajcari.Gospodarczego lub Szwajcari.  
  
W przypadku jakiegokolwiek omyW przypadku jakiegokolwiek omyłłkowego dokonania pkowego dokonania płłatnoatnośści przez HP w ramach Programu (np. dokonania pci przez HP w ramach Programu (np. dokonania płłatnoatnośści w ci w 
oparciu o boparciu o błęłędne informacje udzielone przez Uczestnika), Uczestnik i Podmiot wyznaczony sdne informacje udzielone przez Uczestnika), Uczestnik i Podmiot wyznaczony są ą zobowizobowiąązani do zwrotu zani do zwrotu 
wszelkich omywszelkich omyłłkowo otrzymanych pkowo otrzymanych płłatnoatnośści. Zwrot powyci. Zwrot powyżższych pszych płłatnoatnośści nastci nastąąpi w terminie wskazanym w pisemnym pi w terminie wskazanym w pisemnym 
wezwaniu przeswezwaniu przesłłanym przez HP, nie krótszym nianym przez HP, nie krótszym niż ż 28 dni od jego otrzymania. Uczestnik i Podmiot wyznaczony 28 dni od jego otrzymania. Uczestnik i Podmiot wyznaczony 
oośświadcza, wiadcza, żże zwolni HP z wszelkiej odpowiedzialnoe zwolni HP z wszelkiej odpowiedzialnośści za zobowici za zobowiąązania, roszczenia, szkody i zobowizania, roszczenia, szkody i zobowiąązania podatkowe, zania podatkowe, 
które sktóre są ą zwizwiąązane z powyzane z powyżższymi okolicznoszymi okolicznośściami.ciami.  
  
8. 8. Kwestie logistyczne  
  
Wymieniane produkty, zgWymieniane produkty, zgłłoszone do Programu, muszoszone do Programu, muszą ą znajdowaznajdować ć sisię ę w kraju, w którym zostaje dokonane ich zgw kraju, w którym zostaje dokonane ich zgłłoszenie oszenie 
do Programu obejmujdo Programu obejmująące wniosek o wypce wniosek o wypłłatatę ę kwoty wymiany.kwoty wymiany.  
  
Uczestnik jest odpowiedzialny za deinstalacjUczestnik jest odpowiedzialny za deinstalację ę Wymienianych produktów i odpowiednie przygotowanie ich do wysyWymienianych produktów i odpowiednie przygotowanie ich do wysyłłki. HP ki. HP 
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pokrywa koszty wysypokrywa koszty wysyłłki (wymagane jest uki (wymagane jest użżycie etykiety wysyycie etykiety wysyłłkowej udostkowej udostęępnionej przez HP) i recyklingu pnionej przez HP) i recyklingu 
Wymienianych produktów.Wymienianych produktów.  
  
Aby zagwarantowaAby zagwarantować ć bezpieczny odbiór Wymienianych produktów, nalebezpieczny odbiór Wymienianych produktów, należży zapakoway zapakować ć je zgodnie z nastje zgodnie z nastęępujpująącymi cymi 
wskazówkami:wskazówkami:  

a.a. Wymieniane produkty naleWymieniane produkty należży zapakoway zapakować ć w pudew pudełłko kartonowe o mocnej konstrukcji, zapewniajko kartonowe o mocnej konstrukcji, zapewniająące odpowiednice odpowiednią ą 
stabilnostabilnośćść..  

b.b. Na zewnNa zewnęętrznej cztrznej częśęści paczki naleci paczki należży umiey umieśścicić ć etykietetykietę ę wysywysyłłkowkowąą, , udostudostęępnionpnioną ą przez HP w Witrynie podczas przez HP w Witrynie podczas 
rejestracji zgrejestracji zgłłoszenia Wymienianego produktu do Programu. Etykietoszenia Wymienianego produktu do Programu. Etykietę ę nalenależży przymocoway przymocować ć przy uprzy użżyciu yciu 
przezroczystej taprzezroczystej taśśmy klejmy klejąącej. Umieszczenie etykiety wysycej. Umieszczenie etykiety wysyłłkowej HP jest wakowej HP jest ważżne, poniewane, ponieważ ż bierze ona udziabierze ona udział ł w w 
przetwarzaniu danego zgprzetwarzaniu danego zgłłoszenia i umooszenia i umożżliwia realizacjliwia realizację ę Programu w odniesieniu do danego Wymienianego Programu w odniesieniu do danego Wymienianego 
produktu.produktu.  

  
HP nie odpowiada za koszty prawidHP nie odpowiada za koszty prawidłłowego opakowania Wymienianych produktów.owego opakowania Wymienianych produktów.  
  
Wymieniane produkty przeznaczone do odbioru muszWymieniane produkty przeznaczone do odbioru muszą ą bybyć ć gotowe do wysygotowe do wysyłłki, a w przypadku produktów o masie ki, a w przypadku produktów o masie 
przekraczajprzekraczająącej 75 kg muszcej 75 kg muszą ą znajdowaznajdować ć sisię ę na palecie. Numer referencyjny w Programie wymiany musi byna palecie. Numer referencyjny w Programie wymiany musi być ć dobrze dobrze 
widoczny na zewnwidoczny na zewnęętrznej cztrznej częśęści paczki. Etykietci paczki. Etykietę ę wysywysyłłkowkową ą nalenależży przymocoway przymocować ć w sposób zapewniajw sposób zapewniająący czytelnocy czytelność ść i i 
uniemouniemożżliwiajliwiająący odpadnicy odpadnięęcie. Produkt jest odbierany u drzwi wejcie. Produkt jest odbierany u drzwi wejśściowych do budynku.ciowych do budynku.  
  
W umówionym terminie HP wysyW umówionym terminie HP wysyłła kuriera na adres podany przez Uczestnika podczas zga kuriera na adres podany przez Uczestnika podczas zgłłaszania Wymienianego aszania Wymienianego 
produktu do Programu za poproduktu do Programu za pośśrednictwem Witryny. Jerednictwem Witryny. Jeśśli kurier HP nie bli kurier HP nie bęędzie mógdzie mógł ł przybyprzybyć ć w wyznaczonym terminie, w wyznaczonym terminie, 
skontaktuje siskontaktuje się ę z Uczestnikiem Programu w celu ustalenia innego terminu. Jez Uczestnikiem Programu w celu ustalenia innego terminu. Jeśśli Wymieniane produkty nie bli Wymieniane produkty nie bęęddą ą gotowe do gotowe do 
odbioru w umówionym terminie i spowoduje to koniecznoodbioru w umówionym terminie i spowoduje to konieczność ść ponownego przybycia kuriera z HP w innym dniu, Uczestnik ponownego przybycia kuriera z HP w innym dniu, Uczestnik 
Programu zostanie odklejenie powstaProgramu zostanie odklejenie powstałłymi w ten sposób kosztami.ymi w ten sposób kosztami.  
  
Okres od dokonania zgOkres od dokonania zgłłoszenia danego Wymienianego produktu do Programu do czasu odbioru Wymienianego produktu oszenia danego Wymienianego produktu do Programu do czasu odbioru Wymienianego produktu 
przez kuriera nie moprzez kuriera nie możże przekroczye przekroczyć ć 30 dni roboczych. Poprzez dni robocze rozumiane s30 dni roboczych. Poprzez dni robocze rozumiane są ą dni tygodnia z wydni tygodnia z wyłąłączeniem czeniem 
sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  
  
HP odbiera Wymieniane produkty jedynie z obszaru Polski.HP odbiera Wymieniane produkty jedynie z obszaru Polski.  
  
Przed wysyPrzed wysyłłkką ą nalenależży wyjy wyjąć ąć z drukarek wkz drukarek wkłłady atramentowe lub wkady atramentowe lub wkłłady z tonerem. Akcesoria moady z tonerem. Akcesoria możżna wna włłoożżyyć ć do tej do tej 
samej paczki, w której znajdujsamej paczki, w której znajdują ą sisię ę Wymieniane produkty, ale naleWymieniane produkty, ale należży je zapakoway je zapakować ć oddzielnie.oddzielnie.  
  
9. 9. Przeniesienie własności i ryzyka  
  
Z chwilZ chwilą ą przekazania kurierowi Wymienianego produktu prawo do jego wprzekazania kurierowi Wymienianego produktu prawo do jego włłasnoasnośści przechodzi na HP. HP uzyskuje prawo do ci przechodzi na HP. HP uzyskuje prawo do 
Wymienianego produktu wolne od jakichkolwiek obciWymienianego produktu wolne od jakichkolwiek obciążążeeń ń i praw osób trzecich, w szczególnoi praw osób trzecich, w szczególnośści wolne od zastawu oraz nie ci wolne od zastawu oraz nie 
bbęęddąące przedmiotem zabezpieczece przedmiotem zabezpieczeńń..  
  
Przekazanie Wymienianego produktu kurierowi upowaPrzekazanie Wymienianego produktu kurierowi upoważżnionemu przez HP jest ostateczne i winionemu przez HP jest ostateczne i wiążąążące.ce.  
  
10. 10. Klauzula dotycząca wykluczenia przyjęcia zwrotu Wymienianych produktów  
  
Wymieniane produkty, których dane podano podczas zgWymieniane produkty, których dane podano podczas zgłłoszenia do Programu za pooszenia do Programu za pośśrednictwem Witryny, muszrednictwem Witryny, muszą ą zostazostać ć 
przekazane do HP w celu ich zakwalifikowania. Gdy zgprzekazane do HP w celu ich zakwalifikowania. Gdy zgłłoszony do Programu Wymieniany produkt (wraz z akcesoriami) oszony do Programu Wymieniany produkt (wraz z akcesoriami) 
zostanie odebrany, Uczestnik nie ma mozostanie odebrany, Uczestnik nie ma możżliwoliwośści odzyskania go. Zgci odzyskania go. Zgłłoszony do Programu Wymieniany Produkt, który oszony do Programu Wymieniany Produkt, który 
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zostazostał ł przekazany kurierowi staje siprzekazany kurierowi staje się ę wwłłasnoasnośścicią ą HP.HP.  
  
11. 11. Zwrot niewłaściwego Wymienianego produktu  
  
JeJeśśli produkt przygotowany do zwrotu i/lub przesli produkt przygotowany do zwrotu i/lub przesłłany do punktu kontroli jest inny niany do punktu kontroli jest inny niż ż Wymieniany produkt zgWymieniany produkt zgłłoszony do oszony do 
Programu za poProgramu za pośśrednictwem Witryny, wówczas HP ma prawo obcirednictwem Witryny, wówczas HP ma prawo obciążążyyć ć Podmiot wyznaczony kosztami zwiPodmiot wyznaczony kosztami zwiąązanymi ze zanymi ze 
zwrotem tego produktu, o ile pomyzwrotem tego produktu, o ile pomyłłka nie byka nie byłła oczywista dla HP.a oczywista dla HP.  
  
12. 12. Niedotrzymanie warunków Programu  
  
Wymieniany produkt przekazany do HP musi byWymieniany produkt przekazany do HP musi być ć zgodny z informacjami podanymi przez Uczestnika w jego zgzgodny z informacjami podanymi przez Uczestnika w jego zgłłoszeniu oszeniu 
do Programu dokonywanym za podo Programu dokonywanym za pośśrednictwem Witryny. W przypadku niezgodnorednictwem Witryny. W przypadku niezgodnośści mici mięędzy otrzymanym przez HP dzy otrzymanym przez HP 
Wymienianym produktem a danymi dotyczWymienianym produktem a danymi dotycząącymi tego produktu podanymi przez Uczestnika podczas zgcymi tego produktu podanymi przez Uczestnika podczas zgłłaszania go do aszania go do 
Programu za poProgramu za pośśrednictwem Witryny, HP zastrzega sobie prawo do niewyprednictwem Witryny, HP zastrzega sobie prawo do niewypłłacenia kwoty wymiany lub pomniejszenia jej acenia kwoty wymiany lub pomniejszenia jej 
o wartoo wartość ść wynikajwynikająąccą ą z róz różżnicy pominicy pomięędzy wartodzy wartośścicią ą Wymienianego produktu deklarowanego do zwrotu a wartoWymienianego produktu deklarowanego do zwrotu a wartośścicią ą 
produktu odebranego przez HP, jeproduktu odebranego przez HP, jeśśli wartoli wartość ść otrzymanego produktu jest niotrzymanego produktu jest niżższa. W powysza. W powyżższym przypadku HP jest takszym przypadku HP jest takżże e 
uprawnione do odstuprawnione do odstąąpienia od capienia od całłoośści lub czci lub częśęści umowy odkupienia Wymienianego produktu. Z powyci umowy odkupienia Wymienianego produktu. Z powyżższego prawa do szego prawa do 
odstodstąąpienia HP mopienia HP możże skorzystae skorzystać ć w terminie roku od dnia, w którym HP otrzymaw terminie roku od dnia, w którym HP otrzymałło od Uczestnika dany Wymieniany o od Uczestnika dany Wymieniany 
produkt.produkt.  
  
13. 13. Utylizacja  
  
HP zapewnia przyjaznHP zapewnia przyjazną ą dla dla śśrodowiska utylizacjrodowiska utylizację ę zwróconych Wymienianych produktów. Wymieniany produkt zostanie zwróconych Wymienianych produktów. Wymieniany produkt zostanie 
zutylizowany na obszarze UE i prawdopodobnie nie pozostanie na terytorium kraju, w którym Uczestnik brazutylizowany na obszarze UE i prawdopodobnie nie pozostanie na terytorium kraju, w którym Uczestnik brał ł udziaudział ł w w 
Programie.Programie.  
  
14. 14. Wystawianie faktury  
  
Uczestnictwo w Programie wymaga, aby Uczestnik zaakceptowaUczestnictwo w Programie wymaga, aby Uczestnik zaakceptował ł wystawienie faktury w trybie samofakturowania, do wystawienie faktury w trybie samofakturowania, do 
którego upowaktórego upoważżnia HP podpisujnia HP podpisująąc umowc umowę ę selfself--billing.billing.  
  
Aby zapewniAby zapewnić ć spójnospójność ść i poprawnoi poprawność ść faktur, HP utworzy dla Uczestnika wstfaktur, HP utworzy dla Uczestnika wstęępny formularz faktury wystawianej w pny formularz faktury wystawianej w 
trybie samofakturowania, który nasttrybie samofakturowania, który nastęępnie zostanie przespnie zostanie przesłłany do Uczestnika. Gdy Uczestnik zaakceptuje wstany do Uczestnika. Gdy Uczestnik zaakceptuje wstęępny pny 
formularz faktury, HP zapformularz faktury, HP zapłłaci okreaci okreśślonloną ą kwotkwotę ę i wystawi ostateczni wystawi ostateczną ą wersjwersję ę faktury.faktury.  
  
NiewysNiewysłłanie akceptacji wstanie akceptacji wstęępnego formularza faktury spowoduje odrzucenie zgpnego formularza faktury spowoduje odrzucenie zgłłoszenia do Programu dokonanego przez oszenia do Programu dokonanego przez 
Uczestnika oraz wykluczenie Uczestnika z Programu.Uczestnika oraz wykluczenie Uczestnika z Programu.  
  
Uczestnik jest odpowiedzialny za dostarczenie poprawnych i dokUczestnik jest odpowiedzialny za dostarczenie poprawnych i dokłładnych danych i przejmuje peadnych danych i przejmuje pełłnną ą odpowiedzialnoodpowiedzialność ść za za 
podane dane do HP wobec wpodane dane do HP wobec włładz i urzadz i urzęędów.dów.  
  
Przelew pieniPrzelew pieniężężny od HP jest oparty wyny od HP jest oparty wyłąłącznie na fakturze wystawionej przez HP w ramach procesu samofakturowania cznie na fakturze wystawionej przez HP w ramach procesu samofakturowania 
na siebie przez Uczestnika.na siebie przez Uczestnika.  
  
15. 15. Zgłoszenia do Programu niezgodne z przeznaczeniem  
  
Uczestnik lub Podmiot wyznaczony, który naduUczestnik lub Podmiot wyznaczony, który nadużżyje lub narusza warunki Programu, zostanie z niego wykluczony. HP yje lub narusza warunki Programu, zostanie z niego wykluczony. HP 
zastrzega sobie prawo do podjzastrzega sobie prawo do podjęęcia w stosunku do takiego Uczestnika lub odpowiednio Podmiotu wyznaczonego cia w stosunku do takiego Uczestnika lub odpowiednio Podmiotu wyznaczonego 
stosownych kroków prawnych.stosownych kroków prawnych.  
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16. 16. Zgłaszanie wniosków przez sprzedawców w imieniu klientów końcowych  
  
Autoryzowani sprzedawcy HP mogAutoryzowani sprzedawcy HP mogą ą skskłładaadać ć wnioski w imieniu klientów kownioski w imieniu klientów końńcowych. Nie mogcowych. Nie mogą ą natomiast sknatomiast skłładaadać ć 
wniosków we wwniosków we włłasnym imieniu.asnym imieniu.  
  
Proces przetwarzania wniosku wyglProces przetwarzania wniosku wygląąda nastda nastęępujpująąco:co:  
  
Sprzedawca musi: (a) przekazaSprzedawca musi: (a) przekazać ć pepełłnną ą kwotkwotę ę wymiany klientowi kowymiany klientowi końńcowemu w momencie zakupu nowego Produktu cowemu w momencie zakupu nowego Produktu 
objobjęętego Programem albo (b) podatego Programem albo (b) podać ć dane kontaktowe i bankowe Klienta kodane kontaktowe i bankowe Klienta końńcowego podczas rejestracji, aby kwota cowego podczas rejestracji, aby kwota 
wymiany zostawymiany zostałła przelana bezpoa przelana bezpośśrednio na konto klienta korednio na konto klienta końńcowego.cowego.  

a.a. Na fakturze naleNa fakturze należży wyray wyraźźnie zaznaczynie zaznaczyćć, , żże w momencie zakupu nowego Produktu obje w momencie zakupu nowego Produktu objęętego Programem Klient tego Programem Klient 
kokońńcowy otrzymuje rabat wynikajcowy otrzymuje rabat wynikająący z wymiany, który jest odejmowany od ceny zakupu. HP zastrzega sobie cy z wymiany, który jest odejmowany od ceny zakupu. HP zastrzega sobie 
prawo do sprawdzania wniosków pod kprawo do sprawdzania wniosków pod kąątem ich autentycznotem ich autentycznośści. HP nie pokrywa kwot rabatów udzielonych przez ci. HP nie pokrywa kwot rabatów udzielonych przez 
sprzedawców, które przekraczajsprzedawców, które przekraczają ą kwotkwotę ę wymiany ustalonwymiany ustaloną ą w Programie. Zatwierdzona kwota wymiany zostanie w Programie. Zatwierdzona kwota wymiany zostanie 
przelana na rzecz sprzedawcy.przelana na rzecz sprzedawcy.  

b.b. Aby umoAby umożżliwiliwić ć Klientowi koKlientowi końńcowemu otrzymanie kwoty wymiany bezpocowemu otrzymanie kwoty wymiany bezpośśrednio od HP, sprzedawca musi podczas rednio od HP, sprzedawca musi podczas 
rejestracji uzyskarejestracji uzyskać ć od tego Klienta kood tego Klienta końńcowego wszelkie niezbcowego wszelkie niezbęędne dane (tj. dane kontaktowe, dane konta dne dane (tj. dane kontaktowe, dane konta 
bankowego itp.) i niezwbankowego itp.) i niezwłłocznie przekazaocznie przekazać ć je HP wraz z kopije HP wraz z kopią ą faktury wystawionej Klientowi kofaktury wystawionej Klientowi końńcowemu. cowemu. 
Zatwierdzona kwota wymiany zostanie przelana na rzecz Klienta koZatwierdzona kwota wymiany zostanie przelana na rzecz Klienta końńcowego.cowego.  

  
  
Przed zPrzed złłoożżeniem reklamacji sprzedawca musi poinformowaeniem reklamacji sprzedawca musi poinformować ć klienta koklienta końńcowego, cowego, żże dane osobowe wymagane do e dane osobowe wymagane do 
promocji zostanpromocji zostaną ą przekazane HP i jego peprzekazane HP i jego pełłnomocnikom w celu przetworzenia transakcji HP Tradenomocnikom w celu przetworzenia transakcji HP Trade--in.in.  
  
17. 17. Konsekwencje zwrotu nowego Produktu  
  
JeJeżżeli nowy Produkt zakupiony w zwieli nowy Produkt zakupiony w zwiąązku ze zgzku ze zgłłaszanym do Programu Wymienianym produktem zostanie zwrócony do aszanym do Programu Wymienianym produktem zostanie zwrócony do 
sprzedawcy, wówczas nie mosprzedawcy, wówczas nie możżna ubiegana ubiegać ć sisię ę o wypo wypłłatatę ę kwoty wymiany. W takim przypadku kwota wymiany, która kwoty wymiany. W takim przypadku kwota wymiany, która 
zostazostałła jua już ż zapzapłłacona, musi zostaacona, musi zostać ć oddana w peoddana w pełłnej wysokonej wysokośści na pierwsze ci na pierwsze żążądanie HP w terminie wskazanym w takim danie HP w terminie wskazanym w takim 
żążądaniu.daniu.  
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