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Papier fotograficzny i wkłady drukujące HP Sprocket 
Ograniczona gwarancja 

Niniejsza Ograniczona gwarancja HP dotyczy wyłącznie papieru fotograficznego HP Sprocket  
2 x 3” (5,1 x 7,6 cm) Photo Paper, papieru fotograficznego HP Sprocket 2,3 x 3,4” (5,8 x 8,7 cm) 
Photo Paper oraz papieru fotograficznego i wkładów drukujących HP Sprocket 4 x 6” (10 x 
15 cm) Photo Paper and Cartridges [dalej „Papier fotograficzny/wkłady drukujące HP Sprocket”] 
i ma zastosowanie, tylko jeśli są to produkty sprzedawane lub oferowane pod marką HP i 
pochodzą od: a) firmy HP Inc., jej podmiotów zależnych, powiązanych, autoryzowanych 
odsprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych/regionalnych; 
b) wraz z niniejszą Ograniczoną gwarancją. 
 
UWAGA: 
Niniejsza Ograniczona gwarancja obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zakupów dowolnego 
Papieru fotograficznego/wkładów drukujących HP Sprocket, które pojawiły się w sprzedaży 
w dniu 1 października 2019 r. lub po tej dacie („Data wejścia w życie”). HP będzie honorować 
wszystkie ważne gwarancje HP obowiązujące w odniesieniu do Papieru fotograficznego/wkładów 
drukujących HP Sprocket przed Datą wejścia w życie.  
Co obejmuje niniejsza Ograniczona gwarancja 
 
HP gwarantuje, że każdy Papier fotograficzny/wkład drukujący HP Sprocket jest wolny od wad 
materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji. Niniejsza Ograniczona 
gwarancja dotyczy każdego Papieru fotograficznego/wkładu drukującego HP Sprocket, gdy są 
one używane w urządzeniu drukującym wskazanym przez HP lub autoryzowanego producenta 
oryginalnego wyposażenia (OEM). W dołączonym do drukarki podręczniku produktowym 
można znaleźć informacje na temat prawidłowego doboru Papieru fotograficznego/wkładów 
drukujących HP Sprocket. 
 
Czego nie obejmuje niniejsza Ograniczona gwarancja 
 
Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje Papieru fotograficznego/wkładów drukujących 
HP Sprocket, które zostały zregenerowane, odnowione, niewłaściwie wykorzystane lub 
przerobione. Jeśli usterka lub uszkodzenie Papieru fotograficznego/wkładu drukującego HP 
Sprocket jest spowodowane użytkowaniem wraz z urządzeniem drukującym HP innym niż 
wskazane lub nieautoryzowanym urządzeniem OEM, niniejsza gwarancja nie ma zastosowania 
i HP nie ponosi odpowiedzialności za koszty wymiany lub zwrotu ceny zakupu.  
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Co oznacza Okres ograniczonej gwarancji 
Dla wszystkich krajów z wyjątkiem Brazylii : Określenie „Koniec gwarancji” 
oznacza sześć (6) miesięcy od daty zakupu Papieru fotograficznego/wkładów 
drukujących HP Sprocket. 

 
Dla Brazylii: Określenie „Koniec gwarancji” oznacza trzy (3) miesiące od daty zakupu 
Papieru fotograficznego/wkładów drukujących HP Sprocket. 

 
Czas trwania Ograniczonej gwarancji 
 
Gwarancja trwa do momentu, gdy HP nie będzie już dostarczać odpowiedniego Papieru 
fotograficznego/wkładów drukujących HP Sprocket lub do momentu osiągnięcia daty „Końca 
gwarancji”, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  
 
 
Działania HP w ramach ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH z tytułu OGRANICZONEJ 
GWARANCJI: 
 
W przypadku produktów objętych gwarancją, które okażą się wadliwe, HP, według własnego 
uznania, wymieni produkty lub zwróci cenę zakupu. 
 
Usługi HP Care Pack 
 
Papier fotograficzny/wkłady drukujące HP Sprocket nie są objęte usługami HP Care Pack.  
Zgłoszenia reklamacyjne lub zwrot Papieru fotograficznego/wkładów 
drukujących HP Sprocket 
 
Jeśli wystąpi problem z produktem (Papier fotograficzny/wkłady drukujące HP Sprocket), 
należy udać się do sprzedawcy detalicznego lub skontaktować się z HP pod adresem 
www.hp.com/go/support w celu uzyskania pomocy technicznej. 
 
Obowiązujące prawo lokalne i krajowe 
 
Niniejsza Ograniczona gwarancja nadaje konsumentowi określone prawa. Prawa konsumenta 
mogą być inne w zależności od stanu, prowincji lub kraju. 
 

http://www.hp.com/go/support
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W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LOKALNE, GWARANCJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ 
OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNE I ŻADNA INNA GWARANCJA, PISEMNA LUB USTNA, 
NIE JEST WYRAŻONA ANI DOROZUMIANA. HP INC. W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH 
DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI 
DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. W ZAKRESIE PRAWA LOKALNEGO 
„ŚRODKI NAPRAWCZE” OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI 
NAPRAWCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI KONSUMENTOWI. W ŻADNYM WYPADKU HP INC. NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, 
SPECJALNE LUB POŚREDNIE SZKODY LUB UTRACONE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK 
NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI.  
 
W NIEKTÓRYCH KRAJACH, PROWINCJACH LUB STANACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE LUB 
OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ 
DOTYCZĄCYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, ZATEM POWYŻSZE 
OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ W CAŁOŚCI ZASTOSOWANIA DO KONSUMENTA. 
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