Forhandlerguide til garantier for forbrugsstoffer til HP inkjetprintere

Det er vigtigt at du og dine kunder kan stole på
HP printprodukterne og deres forbrugsstoffers ydeevne
og driftsikkerhed. Derfor giver HP garantier der er
retfærdige, lette at forstå og enkle at administrere.
I det usandsynlige tilfælde, at dine kunder skulle
komme ud for et problem med mangelfulde forbrugsstoffer eller mangelfuldt tilbehør til deres HP inkjetprinter,
betyder dette, at problemet kan løses, for så vidt det
falder inden for garantiens betingelser.
Vi ønsker at sikre, at du og dine kunder forstår,
hvordan HPs garantier fungerer. For at hjælpe dig
med at vurdere og kontrollere kundens krav har
HP udarbejdet denne guide til garantier for forbrugsstoffer til HP inkjetprintere.

Dette dokument er kun oplysninger til forhandlere. Garantierklæringerne og datokodestrukturen kan til enhver tid ændres. Kun de garantierklæringer, der leveres ved købet af de respektive produkter,
er juridisk bindende. Denne garantiguide bliver opdateret jævnligt og kan hentes på Connect Online - www.connect-online.hp.com. Når du har logget ind på Connect Online, skal du følge stien:
/product/supplies/product/product information/HP Inkjet warranty statement.
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*HP no.14 blækpatron er en undtagelse og har kun en garantiperiode på 3 måneder og en begrænset levetid i printeren. Patronen har en dato på pakken (datoen “Skal installeres inden”), inden
hvilken den skal installeres. Hvis patronen installeres inden denne dato, varer den 18 måneder i printeren. Hvis den installeres efter den angivne dato, vil den holde op med at fungere efter mindre
end 18 måneder, fordi patronen er programmeret, så den deaktiveres, når perioden for dens levetid i printeren udløber. Printeren vil ikke fungere, før patronen er udskiftet.
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Din tjekliste til fejlfinding
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