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PODMÍNKY SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH 
PARTNERŮ HP – pro fiskální rok 2023 
EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A ŠVÝCARSKO

Datum nabytí účinnosti: 1. listopadu 2022

PŘED REGISTRACÍ DO SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ HP SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ 
INFORMACE
Tyto podmínky Seznamu autorizovaných partnerů HP (dále jen „podmínky“) tvoří dohodu mezi vámi (dále jen „prodejce“ 
nebo „vy“) a společností HP Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d’Avril 150, 1217 Meyrin 12, Švýcarsko 
(dále jen „společnost HP“ nebo „my“), která upravuje vaše zařazení do seznamu autorizovaných partnerů HP za účelem 
nákupu a dalšího prodeje výrobků a služeb společnosti HP (dále jen „výrobky a služby“) v rámci Evropského 
hospodářského prostoru, Spojeného království a Švýcarska (dále jen „území“).

Vyhrazené pojmy, které nejsou v podmínkách definovány jinak, jsou definovány v kritériích selektivní distribuce 
společnosti HP, která tvoří přílohu těchto podmínek, a jsou k dispozici na portálu autorizovaných partnerů HP.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

• REGISTRACÍ A KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“ SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PODMÍNEK.

• POKUD PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY JMÉNEM JINÉ OSOBY, SPOLEČNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, 
PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSTE PLNĚ OPRÁVNĚNI PODMÍNKAMI TUTO OSOBU, SPOLEČNOST NEBO 
PRÁVNICKOU OSOBU ZAVÁZAT.

• POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEREGISTRUJTE SE A NEKLIKEJTE NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“; V TAKOVÉM 
PŘÍPADĚ NESMÍTE VÝROBEK A SLUŽBY DÁLE NABÍZET.

• KOPII PODMÍNEK SI VYTISKNĚTE NEBO STÁHNĚTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

OBECNÉ PODMÍNKY

1. 1. Seznam autorizovaných partnerů

a. Přijetím těchto podmínek přijímáte závazek dodržovat kritéria selektivní distribuce společnosti HP a budete zařazeni 
na seznam nevýhradních autorizovaných partnerů HP pro nákup a následný prodej výrobků a služeb v souladu s 
těmito podmínkami na sjednaném území.

b. Zavazujete se, že budete nakupovat výrobky a služby pouze od společnosti HP nebo jiných autorizovaných partnerů 
společnosti HP na sjednaném území, kteří mají k prodeji příslušných výrobků nebo služeb oprávnění, a že je budete 
prodávat pouze jiným autorizovaným partnerům společnosti HP na sjednaném území, kteří mají k prodeji příslušných 
výrobků nebo služeb oprávnění, či koncovým zákazníkům na tomto území.

c. U základních tiskových řešení pro domácí uživatele (HPS) a firemní uživatele (OPS) značky HP a inkoustových a 
tonerových kazet a výrobků tiskového hardwaru DesignJet Volume („transakční výrobky pro tisk“) jsou autorizovaní 
partneři HP uvedeni na seznamu autorizovaných partnerů HP, který je k dispozici zde. Před nákupem a prodejem 
transakčních výrobků pro tisk, s výjimkou prodeje koncovým zákazníkům, ověříte podle nejnovější verze seznamu 
autorizovaných partnerů HP, zda je váš prodejce nebo kupující u transakčních výrobků pro tisk uveden jako 
autorizovaný; pro upřesnění, nesmíte nakupovat od distributorů, maloobchodníků, prodejců nebo jiných prodejců, 
kteří nejsou uvedeni na seznamu autorizovaných partnerů HP, ani jim transakční výrobky pro tisk prodávat. Seznam 
autorizovaných partnerů HP podléhá příležitostné aktualizaci; chcete-li se ujistit, že máte k dispozici nejaktuálnější 
seznam autorizovaných partnerů HP, navštivte výše uvedený odkaz.

2. Platnost

a. Podmínky a vaše zařazení mezi autorizované partnery HP jsou platné pro příslušné účetní období společnosti HP 
(tj. od 1. listopadu do 31. října) a podléhají změnám nebo ukončení podle části „Změny a ukončení“ níže. Každé účetní 
období společnosti HP se obnovují a nahrazují podmínky, jejichž platnost v předchozím účetním období skončila. 

https://hpscoutso.spa.hpcloud.hp.com/simple_partner
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a. Společnost HP bude shromažďovat osobní údaje pouze za účelem zajištění bezpečného přihlášení na portál APL. Další 
zpracování osobních údajů bude příležitostné a bude probíhat v souladu s dodatkem o zpracování údajů partnerů HP, 
který je k dispozici online na adrese www.hp.com/privacy.

5. Změny
a. Společnost HP může kdykoli doplnit, upravit nebo zrušit všechny podmínky nebo jejich část či kritéria selektivní 

distribuce společnosti HP, a to i v průběhu příslušného účetního období společnosti HP (dále jen „změna“). Společnost 
HP zveřejní písemné oznámení na portálu seznamu autorizovaných partnerů HP nebo prostřednictvím jiných 
komunikačních prostředků třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost.

b. Chcete-li se ujistit, že máte k dispozici nejaktuálnější informace, včetně nejnovější verze podmínek a kritérií selektivní 
distribuce, navštivte portál seznamu autorizovaných partnerů HP.

6. Ukončení
a. Svou účast v podmínkách můžete kdykoli ukončit zasláním písemné výpovědi společnosti HP.

b. Společnost HP může kdykoli pozastavit nebo ukončit platnost podmínek na základě písemného oznámení 
s výpovědní lhůtou třicet (30) dnů, a to zveřejněním na portálu seznamu autorizovaných partnerů HP nebo jiným 
komunikačním prostředkem.

c. Společnost HP vás může vyřadit ze seznamu autorizovaných partnerů HP:

i. s okamžitou platností a bez náhrady škody nebo kompenzace, pokud podstatně porušíte tyto podmínky nebo 
nezjednáte nápravu (pokud ji lze zjednat) ve lhůtě poskytnuté společností HP v písemném oznámení; během 
stanovené lhůty může společnost HP až do zjednání nápravy pozastavit vaše zařazení do seznamu 
autorizovaných partnerů HP;

ii. bez udání důvodu a bez náhrady škody nebo kompenzace na základě písemného oznámení společnosti HP 
s výpovědní lhůtou třicet (30) dnů;

iii. s okamžitou platností a bez náhrady škody nebo kompenzace, pokud se stanete předmětem akvizice konkurenta 
společnosti HP či samotné společnosti HP nebo pokud během dvanácti (12) měsíců nezaznamenáte žádnou 
aktivitu v oblasti nákupu či dalšího prodeje výrobku nebo služeb (aktivitu v oblasti nákupu měří společnost HP 
prostřednictvím hlášení o prodeji od partnerů HP úrovně 1).

d. Pokud vás společnost HP vyřadí ze seznamu autorizovaných partnerů HP nebo ukončíte svou účast v podmínkách, 
přestanete splňovat podmínky autorizovaného partnera HP týkající se transakčních výrobků pro tisk.

PŘÍLOHA: KRITÉRIA SELEKTIVNÍ DISTRIBUCE SPOLEČNOSTI HP

Portál autorizovaných partnerů HP 

Portál pro obchodní partnery HP 

Portál pro partnery HP

4. Ochrana osobních údajů

a. Pokud si smluvní strany vymění důvěrné informace, bude přijímající strana chránit důvěrné informace druhé strany 
stejným způsobem, jakým chrání své vlastní rovnocenné vlastnické informace, důvěrné informace a obchodní 
tajemství, nejméně však s vynaložením odpovídající péče. Má-li se s důvěrnými informacemi podle těchto podmínek 
zacházet jako s důvěrnými, musí strana, která důvěrné informace sděluje, tyto informace před jejich sdělením buď 
označit jako „důvěrné“, nebo písemně oznámit přijímající straně, že informace jsou důvěrné, a to do třiceti (30) dnů 
od jejich sdělení. Není-li sjednáno jinak, tyto informace zůstanou důvěrné po dobu dvou (2) let ode dne jejich 
písemného sdělení.

b. Důvěrné informace budou vaší společností užívány pro účely plnění vašich práv a povinností podle těchto podmínek 
a v žádném případě k jinému účelu. Obsah těchto podmínek nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu 
sdělen nebo zveřejněn žádné třetí straně.

c. Důvěrné informace, které obdržíme od vaší společnosti podle těchto podmínek, jsme oprávněni postoupit našim 
přidruženým společnostem, jakož i našim subdodavatelům a poskytovatelům služeb, a to v souladu s výše 
uvedenými závazky důvěrnosti a pouze pro účely těchto podmínek.

d. Jako důvěrné nebudou klasifikovány níže uvedené informace. Jedná se o informace, které: (i) jsou v době sdělení 
veřejně známé nebo se jimi stanou bez zavinění příjemce; (ii) příjemce je oprávněně obdržel od třetí strany bez 
závazku zachování důvěrnosti; (iii) příjemce je nezávisle vyvinul nebo se o nich dozvěděl; (iv) byly zveřejněny na 
základě zákona; (v) příjemce je zveřejnil s předchozím písemným souhlasem sdělovatele, avšak za podmínek tohoto 
souhlasu; nebo (vi) byly ještě před zveřejněním oprávněně v držení příjemce.

3. Důvěrnost informací

http://www.hp.com/privacy
https://hpscoutso.spa.hpcloud.hp.com/simple_partner
https://partner.hp.com/group/upp-sbso/article/-/l4-display/iuSK731FJxKW/content/id/1082980573
https://partner.hp.com/group/upp-emea/article/-/l4-display/W0r7CaZzhVwF/content/id/772947905
http://www.hp.com/privacy



