Pravidlá a podmienky akcie:

“HP Toner cashback“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “HP Toner cashback“ (ďalej len „akcia“).
Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto
Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, rozhlasových
a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok.
1. Poskytovateľ akcie
Poskytovateľom akcie je spoločnosť FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1533/B, IČO: 35 729 040 (ďalej len
"Poskytovateľ").

2. Predmet akcie
Účelom je promoakcia a podpora predaja vybraných produktov HP (ďalej len „podporované produkty“).

3. Podmienky akcie
3.1. Pre uplatnenie nároku musí zákazník uskutočniť nasledujúce kroky:
1.

Vyberte si kombináciu dvoch originálnych tonerových kaziet HP 17 alebo HP 26 a spoločnosť HP
Vám umožní ušetriť 25 €.

HP product no.

Kombinácia tonerových kaziet

Úspora

2x CF217A

2x HP CF217A Tonerová kazeta Black 17A

25 €

2x CF226A

2x HP CF226A Tonerová kazeta Black 26A

25 €

1x CF226A + 1x
CF226X

1x HP CF226A Tonerová kazeta Black 26A + 1x HP CF226X
Tonerová kazeta Black 26X, HC

25 €

2x CF226X

2x HP CF226X Tonerová kazeta Black 26X, HC

25 €

2. Prejdite na stránku www.hp.com/sk/toner-cashback zaregistrujte sa a vyplňte formulár.
3. Naskenujte váš doklad o nákupe a nahrajte ich na registračnú stránku.
4. Počkajte na potvrdzujúci e-mail od HP.

3.2. Dôležité
Aby sme chránili bezpečnosť vašich údajov, registrácia je časovo obmedzená (10 minút). Z tohto dôvodu
odporúčame, aby ste si vopred pripravili tieto údaje:
•
•
•

naskenované faktúry
Osobné údaje
HP bezpečnostný štítok

4. Termíny a platnosť akcie
Ponuka platí do 31. októbra 2019. Počas trvania akcie môže každý zákazník využiť maximálne trikrát. Ponuka
platí len pre vybrané položky. Pre viac podrobností navštívte www.hp.com/sk/toner-cashback

V Bratislave, september 2019
oddelenie produktového manažmentu
FaxCOPY, a.s.

