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HP Sprocket -valokuvapaperi ja -kasetit 
Rajoitettu takuu 

Tämä HP:n rajoitettu takuu myönnetään vain HP Sprocket 2 × 3 tuuman (5,1 × 7,6 cm:n), HP 
Sprocket 2,3 × 3,4 tuuman (5,8 × 8,7 cm:n) ja HP Sprocket 4 × 6 tuuman (10 × 15 cm:n) 
valokuvapaperille ja kaseteille [”HP Sprocket -valokuvapaperi / -kasetit”], ja se on voimassa 
vain, jos ne ovat HP-merkittyjä tuotteita, jotka myydään tai vuokrataan a) HP Inc:ltä, sen 
tytäryhtiöiltä, valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, valtuutetuilta tukkumyyjiltä tai maan/alueen 
maahantuojilta; b) tällä rajoitetulla takuulla. 
 
HUOMAUTUS: 
Tämä rajoitettu takuu on voimassa kaikille HP Sprocket -valokuvapaperin/-kasettien ostoksille, 
jotka tehdään 1.10.2019 tai sen jälkeen (”voimaantulopäivä”). HP hyväksyy edelleen kaikki 
kelvolliset HP:n takuut, jotka ovat voimassa HP Sprocket -valokuvapaperille/-kaseteille ennen 
voimaantulopäivää.  
Tämän rajoitetun takuun sisältö 
 
Takaamme, että kukin HP Sprocket -valokuvapaperi/-kasetti on vapaa kaikista materiaali- ja 
valmistusvioista takuun voimassaolon aikana. Tämä rajoitettu takuu koskee kaikkia HP Sprocket -
valokuvapapereita/-kasetteja, kun niitä käytetään niille osoitetussa HP:n tai valtuutetun 
alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) tulostuslaitteessa. Selvitä oikea HP Sprocket -
valokuvapaperi/-kasetit tuotteen käyttöohjeesta. 
 
Tämän rajoitetun takuun ulkopuolelle jäävät asiat 
 
Tämä rajoitettu takuu ei kata HP Sprocket -valokuvapaperia/-kasetteja, jotka on 
jälleenvalmistettu, kunnostettu, väärinkäytetty tai joita on peukaloitu. Jos HP Sprocket -
valokuvapaperin/-kasetin vioittuminen tai vaurioituminen aiheutuu käytöstä muussa kuin 
osoitetussa HP:n tulostuslaitteessa tai ei-valtuutetussa OEM-tulostuslaitteessa, tämä takuu ei 
ole voimassa eikä HP ole vastuussa vaihtokustannuksesta tai ostohinnan hyvittämisestä.  
 
Rajoitetun takuun voimassaoloaika 

Kaikki maat paitsi Brasilia: ”Takuun loppumispäivä” on kuusi (6) kuukautta HP 
Sprocket -valokuvapaperin/-kasettien ostopäivästä. 

 
Brasilia: ”Takuun loppumispäivä” on kolme (3) kuukautta HP Sprocket -
valokuvapaperin/-kasettien ostopäivästä. 
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Rajoitetun takuun kesto 
 
Takuu on voimassa, kunnes HP ei enää toimita kyseistä HP Sprocket -valokuvapaperia/-
kasetteja tai takuun loppumispäivä on saavuttu sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.  
 
 
HP:n toimenpiteet – RAJOITETUN TAKUUN HYVITYKSET: 
 
Mikäli takuun alainen tuote osoittautuu vialliseksi, HP yksinomaisen harkintansa mukaan joko 
vaihtaa tuotteet tai hyvittää ostohinnan. 
 
HP Care Pack -palvelut 
 
HP Sprocket -valokuvapaperi/-kasetit eivät kuulu HP Care Pack -palvelujen piiriin.  
Reklamaation tekeminen tai HP Sprocket -valokuvapaperi-/-kasettituotteiden 
palauttaminen 
 
Jos HP Sprocket -valokuvapaperi-/-kasettituotteessa ilmenee ongelma, selvitä tukivaihtoehdot 
jälleenmyyjältä tai ota yhteyttä HP:n tukeen osoitteessa www.hp.com/go/support. 
 
Osavaltion, provinssin tai maan lakien asema 
 
Tämä rajoitettu takuu antaa asiakkaalle tiettyjä oikeuksia. Käyttäjällä voi olla paikallisen 
lainsäädännön suomia oikeuksia. 
 
TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN SISÄLTÄMÄT TAKUUT OVAT PAIKALLISEN LAIN SALLIMASSA 
LAAJUUDESSA YKSINOMAISIA EIKÄ MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, KIRJALLISTA TAI SUULLISTA, 
ANNETA SUORAAN TAI OLETETUSTI. HP INC. EPÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI 
SOPIVUUDEN KAUPATTAVAKSI, TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI TYYDYTTÄVÄN LAADUN. 
VAIN TÄSSÄ TAKUUILMOITUKSESSA MAINITUT KORJAUSTOIMENPITEET OVAT SALLITTUJA 
PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. HP INC. EI OLE MISSÄÄN 
TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, SUORISTA, SEURANNAISISTA, ERITYISISTÄ 
TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MENETETYISTÄ TUOTOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN 
TAKUUN RIKKOMISESTA.  
 
JOISSAKIN MAISSA, OSAVALTIOISSA TAI PROVINSSEISSA EI SALLITA TIETYNLAISTEN OLETETTUJEN 
TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA TAI VAHINGONKORVAUSTEN RAJOITTAMISTA, 
MUKAAN LUKIEN SATUNNAISET TAI SEURANNAISET VAHINGOT, JOTEN EDELTÄVÄ RAJOITUS TAI 
POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE ASIAKASTA KOKO LAAJUUDESSAAN. 

http://www.hp.com/go/support
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