100% originální kvalita od HP.

Podrobná pravidla

1. Organizátor
Organizátorem akce je HP Inc Czech Republic s.r.o., IČ: CZ 03208427, se sídlem: Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4 a její
vybraní prodejci. Akci pro tyto subjekty zajišťuje BPR – Bohemia Public Relation s.r.o. , co-marketingová agentura společnosti
HP Inc Czech Republic s.r.o.
2. Trvání akce
Akce začíná 20. 11. 2017 a končí 31. 12. 2017 nebo rozdáním všech dálničních známek (1 známka v hodnotě 1.500 Kč, pro osobní
automobil do 3,5 t, na rok 2018), podle toho, co nastane dříve.
3. Účastníci akce
Účastnit akce se mohou všechny fyzické a právnické osoby zaregistrované v České republice, které jsou konečnými spotřebiteli
originálního spotřebního materiálu HP (dále jen „účastník“). Účastníkem nemůže být osoba, která originální spotřební materiál
HP dále prodává, popřípadě jsou oborem její činnosti záležitosti týkající se prodeje, pronájmu, servisu IT apod. Dále se nemohou
zúčastnit zákazníci s aktivním SBD kontraktem (BIG DEAL) a také zákazníci, kteří využívají zvýhodněných podmínek v rámci kontraktačních programů cMPS, pMPS a iMPS. Jeden zákazník může uplatnit max. 10 ks dálničních známek.
4. Všeobecné podmínky
Do akce jsou zahrnuty všechny laserové kazety HP produktové řady 5T. V akci je možné získat zdarma dálniční známku
v hodnotě 1.500 Kč (dále jen „známka“) pro osobní automobil do 3,5 t na rok 2018.
Známky budou po skončení akce rozeslané na adresu, kterou účastník uvede při registraci.
Poukazy budou distribuovány ve třech vlnách. Zákazníkům, kteří nakoupí zboží v rozmezí od 20. listopadu do 30. listopadu 2017
a zaregistrují svůj nákup do 7. prosince 2017, budou dálniční známky odeslány nejpozději 16. prosince 2017. Zákazníkům, kteří
nakoupí zboží od 1. prosince do 16. prosince 2017 a zaregistrují svůj nákup nejpozději do 23. prosince 2017, budou poukazy
zaslány nejpozději 14. ledna 2018. Dálniční známky za nákupy realizované do 31. prosince 2017 a registrované do 7. ledna 2018
budou rozeslány nejpozději 22. ledna 2018. Akci je možné využít u autorizovaných partnerů pro prodej spotřebního materiálu HP,
kteří se přihlásí k účasti na této akci. Seznam partnerů, kde je možné tuto akci využít, naleznete na této webové stránce. Tento
seznam může být v průběhu akce bez předchozího upozornění aktualizován.
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Kdo se akce chce zúčastnit, musí u některého z uvedených partnerů zakoupit originální spotřební materiál HP – laserové tiskové
kazety v hodnotě 18.000 Kč bez DPH. Na základě účetního dokladu může účastník získat jednu a více známek v hodnotě 1.500 Kč
vč. DPH. Více známek v hodnotě 1.500 Kč vč. DPH účastník obdrží v případě, že objem faktury bude v násobcích hodnoty nákupu
18.000 Kč bez DPH za laserové tiskové kazety. Kolik celých násobků hodnoty nákupu nad 18.000 Kč bez DPH za laserové tiskové
kazety, tolik získá známek v hodnotě 1.500 Kč vč. DPH. Například za fakturu v hodnotě 36.000 Kč bez DPH za laserové tiskové
kazety účastník získá 2 dálniční známky v celkové hodnotě 3.000 Kč vč. DPH.
Datum prodeje uvedené na účetním dokladu musí být v intervalu od 20. 11. 2017 do 31. 12. 2017. Účastník musí do 7 dnů
od nákupu provést registraci na této webové stránce, a to nejpozději do 7. 1. 2018. Zde vyplní požadované údaje a současně
přiloží naskenovaný účetní doklad (ve formátu pdf nebo zip), na který odběr známky nárokuje. Pokud v čase realizace nákupu
nebude tato webová stránka aktivní a účastník proto nemůže zaregistrovat svůj nákup včas, musí tak učinit do 7 dnů ode dne
aktivace stránky.
Doklad musí být označen jménem zákazníka, které bylo vyplněno v rámci registrace. Poté je zařazen do databáze účastníků, kteří
mohou získat dálniční známku.
O případném nároku na známku rozhoduje společnost HP Inc Czech Republic s.r.o. podle data a času doručení
naskenovaného daňového dokladu.
5. Další podrobnosti akce
Organizátor není zodpovědný za ztrátu či nedoručení zásilek účastníkům. Za poukaz není možné požadovat finanční náhradu.
Společnost HP Inc Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu trvání akce změnit pravidla či akci úplně zrušit bez
udání důvodu. Účastník účastí v akci, vyplněním údajů a odsouhlasením podmínek vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami
akce. Zároveň účastník vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku (který vyplní na této webové stránce)
za účelem nabízení obchodu či služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu.
6. Správce
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost HP Inc Czech Republic s.r.o., IČ: CZ 03208427, se sídlem:
Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho
osobních údajů jsou založeny podstatné principy akce. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Společnost HP Inc Czech Republic s.r.o. nenese zodpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných
informací v souvislosti s akcí (ať už byly způsobeny lidským faktorem či technickou chybou), za jakékoli technické problémy
či závady vzniklé v průběhu akce či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s akcí. Společnost HP Inc Czech Republic s.r.o.
si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na odměnu,
včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by porušoval pravidla akce či všeobecně závazné právní
předpisy či by byl z této činnosti důvodně podezřelý.
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