Condições de participação HP + e HP Instant Ink The Insiders
2021
Abaixo você encontrará as condições gerais da campanha HP + & HP Instant Ink, <a
marca>, relacionadas aos modelos de impressora HP + e ao serviço HP Instant Ink, para <os
produtos>.
A campanha vai de julho a outubro de 2021, doravante <o período da campanha>.
Os interessados nesta campanha, doravante os <Insiders>, deverão conhecer as
informações constantes neste documento no momento de sua inscrição.
A participação na campanha é totalmente voluntária. As pessoas seleccionadas para esta
campanha, doravante os <participantes>, aceitarão estas condições gerais da campanha no
registo.
Para participar é necessário ter sido previamente selecionado para participar desta
campanha. Se você estiver na lista restrita, receberá um e-mail de convite para a campanha
com:
Link para comprar o dispositivo por meio de uma loja online (A)
Link para o formulário The Insiders para solicitar um reembolso total (B)
Período de tempo em que você deve fazer a compra (A) e preencher o formulário (B)
Para preencher o formulário de solicitação de reembolso completo (B), você precisará:
Recibo de compra
Os seus dados bancários para o reembolso (IBAN e SWIFT)
Uma foto do produto durante o uso (A foto será solicitada no final da campanha e terá
requisitos específicos comunicados com antecedência).
O reembolso será feito após o término da campanha desde que a compra do aparelho e o
preenchimento do formulário de reembolso tenham sido feitos de forma correta e dentro
do prazo estabelecido, e caso seja comprovado que o produto ainda está nas mãos do
participante no final da campanha. O reembolso corresponderá a 100% do valor do
produto na loja online correspondente.
Participação obrigatória: Para receber o reembolso integral, será necessário ter tido uma
participação ativa nas atividades da campanha, bem como a realização da pesquisa final.
Esta campanha NÃO oferece a possibilidade de devolução dos produtos através do The
Insiders assim que a campanha terminar. Em caso de dano ao dispositivo recebido,
pedimos que você escreva para infoespana@theinsiders.eu antes do final da campanha.
Conceito de campanha

Os insiders selecionados poderão participar da campanha para ter uma experiência real
com os seguintes produtos:

DeskJet 4130e
Deskjet 2722e
ENVY 6430e
ENVY 6030e
OfficeJet 8012e
OfficeJet Pro 9012e
LaserJet m209dwe - láser monocromático (P / B)
LaserJet m234dwe- láser monocromático (P / B)

Durante a campanha, eles serão convidados a participar das seguintes atividades de
campanha:

Etapas da campanha:
Etapa 1. Receba a sua impressora!
Ative a HP + durante a configuração e faça o registo ao serviço HP Instant Ink:
Ative a HP + e obtenha 6 meses de impressão com o serviço Instant Ink. Para fazer isso, faça
o registo dentro de 7 dias após configurar a impressora *. * Após 6 meses, uma taxa mensal
será aplicada, a menos que o serviço seja cancelado.
Também terá uma garantia adicional de 1 ano e 24 meses de acesso às funcionalidades
avançadas da aplicação HP Smart.
Requisitos: A HP+ requer uma conta HP, ligação ininterrupta à Internet e a utilização
exclusiva de Tinteiros ou Toners HP Originais durante a vida útil da impressora. Saiba mais
em www.hp.com/plus.
Etapa 2: Descreva a sua experiência
Dê a sua opinião, em detalhe, sobre a solução de impressão inteligente HP + e o serviço HP
Instant Ink e todos os seus benefícios no botão “A minha avaliação”.
O noosso Coach o lerá cuidadosamente e o ajudará a tornar seu testemunho o mais
completo e detalhado possível.
Etapa 3: Partilhe com o mundo
Publique a sua avaliação para divulgar a mensagem em todas as páginas web disponíveis no
botão "Avaliações Online"! Muitas pessoas estão ansiosas para ouvir a sua opinião sobre a
solução de impressão HP +.

Para participar desta campanha, os selecionados também se comprometem a responder a
PESQUISA FINAL, por meio da qual compartilharão sua opinião sobre os produtos e a
campanha. Este pesquisa estará disponível no final da campanha na página da campanha e
será enviado por email a todos os participantes (eventuais alterações horárias serão
comunicadas na página da campanha, no blog e via email).
Duração
A duração da campanha será estimada em 5 semanas (julho-outubro de 2021). As datas
exatas serão comunicadas no site e por meio de nossas comunicações por e-mail aos
participantes.
Cadastro
Qualquer pessoa pode candidatar-se a participar na campanha através do site
www.theinsiders.eu. Cada pessoa só poderá se inscrever como candidato uma vez,
respondendo à pesquisa de inscrição. Em caso de abuso ou uso de dados errados, o
candidato a participante poderá ser excluído sem prévio aviso.
Reembolso
Ao se registrar para esta campanha, nenhum depósito será exigido.
Após o término do prazo de inscrições, será feita uma pré-seleção dos participantes da
campanha com base no perfil do consumidor definido pela marca.
Esses candidatos pré-selecionados receberão um convite por e-mail para a campanha com:
Link para comprar o dispositivo por meio de uma loja online (A)
Link para o formulário The Insiders para solicitar um reembolso total (B)
Período de tempo em que você deve fazer a compra (A) e preencher o formulário (B) para
participar da campanha
Para preencher o formulário de solicitação de reembolso completo (B), você precisará:
Comprovante da compra da loja online
Os seus dados bancários para o reembolso (IBAN e SWIFT)

Uma foto do produto durante o uso (A foto será solicitada no final da campanha e terá
requisitos específicos comunicados com antecedência).
reembolso total será feito após o término da campanha desde que a compra do
aparelho e o preenchimento do formulário de reembolso tenham sido feitos de forma
correta e dentro do prazo estabelecido, e caso seja comprovado que o produto ainda
está nas mãos da participante no final da campanha. O reembolso total correspondente
a cada um dos produtos da campanha será de 100% do valor de venda do produto (na
loja online correspondente).
Participação obrigatória para recebimento do reembolso: Para receber o reembolso
integral, será necessário ter tido uma participação ativa nas atividades da campanha
ao longo da mesma, bem como a realização da pesquisa final.

Devoluções
Esta campanha NÃO oferece a possibilidade de devolução dos produtos através do The
Insiders assim que a campanha terminar.
Privacidade:
Todas as informações são tratadas em estrita conformidade com as leis aplicáveis em
matéria de confidencialidade. As informações fornecidas pelos participantes só podem ser
divulgadas a terceiros com autorização expressa. Caso seja decidido não adquirir o produto,
os dados bancários da pessoa serão imediatamente apagados do sistema. Visite nossa
política de privacidade aqui.

Seleção
Os participantes serão selecionados / pré-selecionados para a campanha com base em
critérios específicos definidos pela marca. É necessário fazer esta pré-seleção de candidatos
porque o número de vagas para a campanha é limitado.
Esta seleção / pré-seleção feita pela equipe do The Insiders é irrevogável e não pode ser
contestada. A seleção do NÃO nesta campanha não implica que o candidato não possa ser
contabilizado para outras campanhas.

Termos e Condições
Insiders está excluído de qualquer tipo de responsabilidade que diga respeito a qualquer
problema técnico ou outro durante a campanha causado por elementos externos que não
podem ser controlados por The Insiders ou HP. Cada participante assume total
responsabilidade por garantir que o software e o hardware sejam protegidos e funcionem
corretamente. A participação nesta campanha implica a aceitação incondicional das referidas
regras.
Insiders tem o poder de decidir nas situações que não estejam expressamente incluídas neste

regulamento.
Word of Mouth Spain SL, agindo comercialmente sob o nome de "The Insiders Spain" não
será esponsável por quaisquer danos diretos, indiretos ou acidentais decorrentes do uso do

site ou as informações disponíveis no site.
Os Insiders não serão de forma alguma responsabilizados por danos sofridos pelos
participantes pelo uso dos produtos ou serviços durante uma campanha.
fabricante e o distribuidor atuam sempre com responsabilidade solidária e indivisível pelo
produto ou serviço que o inscrito utiliza durante a campanha.
participante inscrito é sempre obrigado a respeitar rigorosamente o manual de instruções e
/ ou a bula do produto ou serviço.
site, bem como o conteúdo que inclui textos, imagens, representações gráficas, áudios,
animações, vídeos, dados das organizações e dados bancários que poderiam ser
potencialmente coletados (doravante considerados como "Informações"), são propriedade
intelectual da Insiders. As informações são protegidas pela legislação de proteção de
direitos autorais e direitos derivados e pelas leis aplicáveis de propriedade intelectual.
Os participantes têm o direito de acessar e / ou baixar as informações fornecidas em nosso
site para fins puramente pessoais e privados. Qualquer outro tipo de uso, incluindo, mas
não limitado a, reprodução, divulgação, disponibilização ao público e / ou reprodução em
qualquer forma, independentemente de ser total ou parcial do site ou das informações do
The Insiders, é estritamente proibido sem o consentimento prévio por escrito do The
Insiders.

Conteúdo gerado e dados pessoais
Ao participar desta campanha, você tem a oportunidade de demonstrar sua atividade como
embaixador, publicando conteúdo online que inclui, mas não se limita a: imagens, vídeos,
comentários, depoimentos, tweets e outros formatos de mídia (doravante denominados
"conteúdo online"). Ao participar desta campanha, você concorda que The Insiders e a HP
podem usar parte ou todo o conteúdo online em atividades de marketing relacionadas a
esta campanha ou qualquer outra atividade de marketing, e você renuncia a quaisquer
direitos de propriedade intelectual., Incluindo, mas não se limitando aos direitos autorais,
conteúdo online.
Ao participar da campanha, você estará autorizando o The Insiders a compartilhar seus
dados pessoais com a empresa que coletará os dispositivos.

