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 HP Sprocket של ומחסניות צילום נייר
 אחריות כתב

 ס"מ), HP Sprocket 2 x 3” )5.1 x 7.6מיועד אך ורק לדגמי נייר הצילום של  HPכתב אחריות מוגבלת זה של 
HP Sprocket 2.3 x 3.4” )5.8 x 8.7  ס"מ) ולדגמי נייר הצילום והמחסניות שלHP Sprocket 4 x 6”  

)10 x 15  (נייר צילום / מחסניות של ס"מ"]HP Sprocket וחל אך ורק אם מדובר במוצרים בעלי מיתוג ["HP 
, חברות בת שלה, חברות מסונפות אליה, משווקים מורשים, מפיצים .HP Incשנמכרו או הוחכרו: א) מחברת 

 שים או מפיצים ברחבי המדינה/אזור; וכן ב) עם כתב אחריות מוגבלת זה.מור
 

 הערה:
 HP Sprocketכתב אחריות מוגבלת זה יעיל עבור כל הרכישות של דגמי נייר הצילום/המחסניות של 

תכבד את כל כתבי האחריות  HPאו לאחר מכן ("תאריך הכניסה לתוקף").  2019באוקטובר,  1-שהתרחשו ב
לפני תאריך הכניסה  HP Sprocketשנכנסו לתוקף עבור דגמי נייר הצילום/המחסניות של  HPהחוקיים של 

 לתוקף.  
 מה מכסה כתב האחריות המוגבלת

 
 חלה אחריות המבטיחה כי המוצר נטול  HP Sprocketעל כל דגמי נייר הצילום / המחסניות של 

למשך תקופת האחריות. כתב האחריות המוגבלת מתייחס אך ורק לדגמי נייר  פגמים בחומר ובעבודה
או בהתקן  HPכאשר נעשה בהם שימוש בהתקן ההדפסה הייעודי של  HP Sprocketצילום/מחסניות של 

). עיין במדריך המוצר עבור המדפסת כדי לקבוע מה OEMההדפסה המורשה של יצרן הציוד המקורי (
 .HP Sprocketמי נייר הצילום / המחסניות של האפשרות הנכונה של דג

 
 כתב אחריות מוגבלת זה אינו מכסה

 
שייצרו אותם מחדש,  HP Sprocketכתב אחריות מוגבלת זה אינו מכסה דגמי נייר צילום / מחסניות של 

ששיפצו אותם, שעשו בהם שימוש בלתי הולם או שטיפלו בהם. אם ניתן לייחס תקלה או נזק שנגרמו לדגמי 
או התקן הדפסה  HPלשימוש עם התקן הדפסה לא ייעודי של  HP Sprocketנייר הצילום / המחסניות של 

ת לעלות ההחלפה או ההחזרה של מחיר לא תישא באחריו HP-, אחריות זו לא תחול וOEMבלתי מורשה של 
 הרכישה.

 
 מהו משך הזמן של כתב האחריות המוגבלת

) חודשים מתאריך הרכישה 6: תאריך "סיום האחריות" הוא שישה (למעט ברזיל עבור כל המדינות
 .HP Sprocketשל נייר הצילום / המחסניות של 

 
) חודשים מתאריך הרכישה של נייר הצילום / 3: תאריך "סיום האחריות" הוא שלושה (עבור ברזיל

 .HP Sprocketהמחסניות של 
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 כמה זמן נמשך הכיסוי במסגרת האחריות המוגבלת
 

, או עד שתגיע HP Sprocketלא תספק עוד את דגמי נייר הצילום / המחסניות של  HPהכיסוי יימשך עד אשר 
 האחריות", המועד המוקדם מבין השניים.לתאריך "סיום 

 
 

 סעדים בגין האחריות המוגבלת: -תעשה  HPמה 
 

תחליף את המוצרים או תעניק החזר  HPבמקרה של מוצרים המכוסים במסגרת האחריות שיתגלו כפגומים, 
 .HPלשיקולה הבלעדי של  -של מחיר הרכישה 

 
 HP Care Pack Servicesשירותי 

 
 .HP Care Pack Servicesאינם מכוסים במסגרת שירותי  HP Sprocketדגמי נייר הצילום / המחסניות של 

 HP Sprocketכיצד להגיש תביעה, או להחזיר מוצרים מדגמי נייר הצילום / המחסניות של 
 

, בקר אצל הקמעונאי או בקר HP Sprocketאם אירעה בעיה עם מוצר מדגם נייר הצילום / המחסניות של 
 לאפשרויות תמיכה. HP at www.hp.com/go/supportבכתובת  HPבמוקד השירות של 

 
 כיצד חלים חוקי המדינה, המחוז או העיר

 
רות שמשתנות כתב אחריות מוגבלת זה מעניק לך זכויות משפטיות מיוחדות. ייתכן שתקבל זכויות אח

 ממדינה למדינה, ממחוז למחוז או מעיר לעיר.
 

פי החוק המקומי, החבויות הכלולות בכתב אחריות מוגבלת זה הן בלעדיות, ואף חבות -במידה המותרת על
פוטרת עצמה מכל אחריות  .HP INCפה, אינה מסופקת כאן באופן מפורש או מרומז. -אחרת, כתובה או בעל

חירות, התאמה לתכלית מסוימת או איכות משביעת רצון. במידה המותרת על פי החוק מרומזת או תנאי של ס
המקומי, ה"סעדים" הכלולים בהצהרת אחריות זו הם הסעדים היחידים והבלעדיים שלך. בשום מקרה לא 

 באחריות לכל נזק מקרי, ישיר, תוצאתי, מיוחד או עקיף, או לאובדן רווחים עקב הפרה .HP INCתישא חברת 
 של אחריות זו.

 
מדינות, מחוזות, או ערים מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של סוגים מסוימים של חבות מוגבלת  

או מגבלות על נזק, כולל נזק מקרי או תוצאתי, כך שייתכן שהמגבלה או ההחרגה שצוינה לעיל לא תחול עליך 
 בכללותה.

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