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A BRADY „PRÓBA” programjának feltételei
1. A program felépítése
Ez a program lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy a termékeket kockázat nélkül használhassák, mielőtt elköteleznék
magukat a vásárlásra. A résztvevő kipróbálhatja a kiválasztott nyomtatót 30 napig. Ha a kiválasztott termék nem győzte
meg a résztvevőt, a nyomtatót visszajuttathatja a BRADY-hez. Az ajánlat kizárólag a BRADY BMP71-es nyomtatóra
vonatkozik.
Csak végfelhasználó ügyfelek vehetnek részt a programban. Egy ügyfél egy terméket próbálhat ki.
A nyomtató visszajuttatásának meg kell történnie az áru átvételét követő 30 napon belül. A visszajuttatási eljárást
részletesen tartalmazza egy külön dokumentum, amely a nyomtatóval együtt kerül leszállításra („Visszaküldési eljárás”).
A BRADY fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa vagy megszüntesse ezt a programot bármikor, előzetes
bejelentés nélkül.
2. Regisztrálás és a program
A résztvevő (vagy a résztvevő meghatalmazása alapján valamely hivatalos Brady forgalmazó) a http://www.brady.hu
oldalon tud regisztrálni a programra.
3. A nyomtató visszajuttatásának feltételei
A BRADY csak a teljes és sértetlen, az eredeti csomagolásában lévő és minden eredeti tartozékkal (levehető alkatrészek,
kézikönyvek, hálózati adapter, CD, kábelek, stb.) rendelkező nyomtatót veszi vissza.
A BRADY csak azt a termék visszaküldést fogadja el, amely a „Visszaküldési eljárás” alapján történik.
A nyomtatóval leszállított címkéket és / vagy festékszalagokat a résztvevők megtarthatják.
A BRADY vagy annak hivatalos forgalmazója fenntartja magának a jogot, hogy számlát küldjön a résztvevőnek, ha a
nyomtató nem tért vissza a „Visszaküldési eljárásban” meghatározott állapotban. Az összeget a Brady határozza meg a
számlán de az összeg nem haladhatja meg a BRADY hivatalos, a nyomtató leszállításakor érvényes listaárát.
A szállítási díjakat a BRADY fizeti. Amennyiben a Résztvevő vissza szeretné küldeni a nyomtatót, akkor minden esetben
követnie kell a „Visszaküldési eljárás” folyamatát.
4. Hiányos vagy hamis állításokat tartalmazó jelentkezéseket nem fogadunk el.
5. A BRADY fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a résztvevőt a jövőbeli értékesítési promóciókból saját
belátása szerint.
6. Ez az ajánlat nem használható együtt más eladást elősegítő akciókkal, vagy olyan egyéb külön
megállapodásokkal, amelyeket a BRADY felajánlott a programmal egy időben.
7. Számlázás
A 30 napos próba időszakot követően (amennyiben a résztvevő nem küldi vissza a nyomtatót vagy nem jelzi
visszaküldési szándékát), a résztvevő automatikusan kötelezettséget vállal a kapott nyomtató megvásárlására és ezért ki
kell fizetnie a nyomtató árát. A résztvevő részére a számlát a BRADY hivatalos forgalmazója állítja ki. A forgalmazót vagy
a résztvevő választja ki, vagy a BRADY jelöli ki.
8. A BRADY-hez visszajuttatott termékek nem lehetnek biológiai, vegyi vagy radioaktív anyagokkal
szennyezettek.
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