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Podrobné pravidlá akcie
Nakúpte originálny
spotrebný materiál HP
a Samsung nad 600 EUR
a získajte diaľničnú
známku.

Podrobné pravidlá
1. Organizátor
Organizátorom akcie je spoločnosť HP Inc Slovakia, s.r.o., IČO 48 040 908, so sídlom: Galvaniho 7, 821 04 Bratislava a ich vybraní
predajcovia. Akciu pre tieto subjekty zabezpečuje BPR- Bohemia Public Relation s.r.o., IČO: 64050211, so sídlom: Červenice 22,
463 44 Sychrov, co-marketingová agentúra spoločnosti HP Inc Slovakia, s.r.o.
2. Trvanie akcie
Akcia začína 1. decembra 2018 a končí 31. januára 2019 alebo rozdaním všetkých diaľničných známok (1 známka v hodnote
50 Eur, pre osobný automobil do 3,5 t, na rok 2019), podľa toho, čo nastane skôr.
Upozorňujeme, ze vzhľadom k vyčerpanie prostriedkov bude akcia ukončená k 15. januáru 2019. Registrovať nákupy je teda
možné do 15. januára 2019 (dátum na faktúre). Posledný deň registrácie 15. 1. 2019. Diaľničné známky budú rozoslané
najneskôr do 21. januára 2019.
3. Účastníci akcie
Zúčastniť akcie sa môžu všetky fyzické a právnické osoby zaregistrované v Slovenskej republike, ktoré sú konečnými spotrebiteľmi originálneho spotrebného materiálu HP a Samsung (ďalej len ,,účastník“). Účastníkom nemôže byť osoba, ktorá originálny
spotrebný materiál HP a Samsung ďalej predáva, poprípadne sú oborom jej činnosti záležitosti týkajúce sa predaja, prenájmu,
servisu IT a pod. Ďalej sa nemôžu zúčastniť zákazníci s CSP alebo CBDS kontraktom (BIG DEAL) a taktiež zákazníci, ktorí využívajú
zvýhodnené podmienky v rámci kontraktačných programov ChIPPU, SPS, PfP a QuickPage. Jeden zákazník si môže uplatniť max.
10 ks diaľničných známok.
4. Všeobecné podmienky
Do akcie je zahrnutý všetok originálny spotrebný materiál HP a Samsung. V akcii je možné získať zdarma diaľničnú známku
v hodnote 50 Eur (ďalej len ,,známka“) pre osobný automobil do 3,5 t na rok 2019. Známky budú po skončení akcie zakúpené
a registrované na ŠPZ, ktorú zákazník uvedie pri registrácii.
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Zákazníkom, ktorí nakúpia tovar od 1. decembra 2018 do 21. decembra 2018 a zaregistrujú svoj nákup do 31. decembra 2018
budú diaľničné známky aktivované najneskôr do 10. januára 2019.
Zákazníkom, ktorí nakúpia tovar od 22. decembra 2018 do 20. januára 2019 a zaregistrujú svoj nákup najneskôr do 27. januára
2019 budú diaľničné známky aktivované najneskôr do 31. januára 2019.
Zákazníkom, ktorí nakúpia tovar od 1. januára 2019 do 14. januára 2019 a zaregistrujú svoj nákup najneskôr do 14. januára
2019 budú diaľničné známky aktivované najneskôr do 21. januára 2019.
Zákazníkom, ktorí nakúpia tovar od 15. januára 2019 do 31. januára 2019 a zaregistrujú svoj nákup najneskôr do 31. januára
2019 budú diaľničné známky aktivované najneskôr do 8. februára 2019.
Akciu je možné využiť u autorizovaných partnerov pre predaj spotrebného materiálu HP a Samsung, ktorí sa prihlásia k účasti na
tejto akcii. Zoznam partnerov, kde je možné túto akciu využiť, nájdete na tejto webovej stránke. Tento zoznam môže byť v priebehu akcie bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovaný.
Kto sa chce akcie zúčastniť, musí u niektorého z uvedených partnerov zakúpiť originálny spotrebný materiál HP alebo Samsung
v hodnote 600 Eur bez DPH. Na základe účtového dokladu môže účastník získať jednu a viac známok v hodnote 50 Eur vrátane
DPH. Viac známok v hodnote 50 Eur vrátane DPH účastník obdrží v prípade, že objem faktúry bude v násobkoch hodnoty nákupu
600 Eur bez DPH za originálny spotrebný materiál. Koľko celých násobkov hodnoty nákupu nad 600 Eur bez DPH za originálny
spotrebný materiál, toľko získa známok v hodnote 50 Eur vrátane DPH. Napríklad za faktúru v hodnote 1 200 Eur bez DPH za
originálny spotrebný materiál účastník získa 2 diaľničné známky v celkovej hodnote 100 Eur vrátane DPH. Príspevok partnera na
jednu diaľničnú známku je 3 €.
Dátum predaja uvedeného na účtovom doklade musí byť v intervale od 1. decembra 2018 do 20. januára 2019. Účastník musí
do 7 dní previesť registráciu na oficiálnej webovej stránke akcie, kde vyplní požadované údaje a súčasne priloží naskenovaný
účtovný doklad (vo formáte pdf, alebo zip), ktorým získanie darčeku nárokuje. Pokiaľ v čase realizácie nákupu nebude táto webová stránka aktívna a účastník preto nebude môcť svoj nákup včas zaregistrovať, musí tak učiniť do 7 kalendárnych dní odo dňa
aktivácie stránky.
O prípadnom nároku na darček rozhoduje spoločnosť HP Inc Slovakia s.r.o. podľa dátumu a času doručenia naskenovaného
daňového dokladu i všetkých ďalších povinných náležitostí registrácie.
5. Ďalšie podrobnosti akcie
Organizátor nie je zodpovedný za stratu či narušenie zásielok účastníkom. Za poukaz nie je možné požadovať finančnú náhradu.
Spoločnosť HP Inc Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania akcie zmeniť pravidlá či akciu úplne zrušiť
bez udania dôvodov. Účastník účasťou v akcii, vyplnením údajov a odsúhlasením podmienok vyjadruje súhlas s pravidlami a
podmienkami akcie. Zároveň účastník vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov uvedených v elektronickom dotazníku (ktorý vyplní na tejto webovej
stránke) za účelom ponúknutia obchodu či služieb, a to do odvolania tohto súhlasu.
6. Správca
Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť HP Inc Slovakia, s.r.o., IČO 48 040 908, so sídlom: Galvaniho
7, 821 04 Bratislava. Poskytnutie vyššie uvedeného súhlasu účastníka je dobrovoľné a na spracovanie jeho osobných údajov sú
založené podstatné princípy akcie. Organizátor zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť HP Inc Slovakia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych
či nepresných informácií v súvislosti s akciou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek
technické problémy či chyby vzniknuté v priebehu akcie či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s akciou. Spoločnosť HP
Inc Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v akcii a v prípade sporu posúdiť a rozhodnúť o
nároku na odmenu, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka z akcie v prípade, že by porušoval pravidlá akcie či všeobecne
záväzné právne predpisy či by bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.
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