
A. Aruba Ignition SMB Partner Incentive – Program Struktúra
Az Aruba Ignition SMB Partner Incentive Program (továbbiakban Program) alatt a HPE Partnerek, akik 
sikeresen regisztráltak, hogy részt vegyenek a Programban (továbbiakban Résztvevők), jogosultak az ösztönző 
programban pénzvisszatérítésben részesülni az Aruba termékek eladása által.
A programban való részvételhez 2021.02.01. és 2021.04.30. között szükséges regisztrálni.

Résztvevők
A Programban való részvételhez a HPE Partnernek a következő előfeltételeknek kell megfelelnie a Program 
egész ideje alatt:

I. Rendelkezni kell érvényes HPE Partner szerződéssel HPE Aruba termékkekkel kapcsolatosan, és
II. Meg kell felelni a HPE által meghatározott disztribúciós kritériumoknak, amit alkalmazni lehet a
résztvevő Partnerekre és a HPE Partner Portálon megtalálható.

Csak hivatalos HPE Partnerek vehetnek részt a Programban, akik a Partner Ready for Networking Program 
résztvevői (Platinum, Gold, Silver, Business Partner) kivéve a disztribútorokat.

A minősítendő HPE Partnereknek regisztrálni szükséges, hogy részt vehessenek a Programban.
A regisztrációs folyamatot a lenti C pontban lehet megtalálni.

Választható termékek

Az Aruba termékek listáját, amelyek választhatók a Cashback programra, a Program kezdőoldalán lehet 
megtalálni, és innentől Aruba termékekként kerülnek feltüntetésre.

A Program érvényes az Aruba termékekre vonatkoztatva, amelyeket közvetlenül a HPE Arubától vásárolnak, 
vagy egy hivatalos HPE disztribútortól, a HPE Aruba pénzügyi negyedévében attól a naptól, amikor a 
Résztvevő regisztrációját a gyártó megkapta és 2021.04.31-ig.

Kiállítási termékek, HPE felújított termékek vagy más használt termékek nem választhatók ebben a 
Programban.

Szervező (a továbbiakban 'HPE Aruba'): 

Hewlett-Packard Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
H-1123
Alkotás utca 55-61.
Magyarország

Kifizető entitás: 

Hewlett-Packard International Sarl 
Route du Nant d’Avril 150 
CH-1217 Meyrin/Geneva 
Switzerland 

B. Program szabályai és követelményei

A Program érvényes Magyarországon. A Program alatt futó aktív eladásokat a végfelhasználóknak kell 
eladni, akiknek Magyarországon található székhelyük.
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A Cashback összege a negyedéves bevétel alapján kerül elszámolásra, amit a résztvevő a választható Aruba 
termékek eladásából szerzett. A minimum negyedéves bevételnek 15 000 USD-nak szükséges lennie, hogy 
a Résztvevő részesülhessen a Cashback visszafizetésben. A negyedéves Cashback visszafizetés maximum 
200 000 USD, ami a maximális 2 000 000 USD-s bevétel alapján kerül elszámolásra.

A jövedelem a „Nettó CLC sellout teljesítmény” alapján kerül elszámolásra, az éppen aktuális negyedévre 
szóló HPE Aruba belső jelentési rendszeréből származó riport alapján. A jövedelem mértékét azon Aruba 
termékek vásárlására alkalmazzák, amelyet a résztvevő a HPE Aruba vagy egy hivatalos HPE viszonteladó 
adott el az aktuális negyedévben.

A jövedelmi mérőszámot azokra az Aruba termékekre korlátozzák, amit a Tranzakciós Árlista alapján 
vásároltak (MC Code M07, M09R) vagy a HPE Aruba digitális Partner Program alapján. 

Azok az Aruba termékek, amit Globális keretegyezmény keretein belül kerültek árusításra vagy bármilyen 
más promócióban vesznek részt, nem vehetnek részt a Programban és nem alkalmasak a Cashbackre.

Különösképpen azok az Aruba termékek nem lesznek alkalmasak a Cashback Programra, amiket a HPE 
végfelhasználó speciálisan tárgyalt kedvezményes programban vásárolt.

A csatolmányban megtalálja az A táblázatot a kalkulációs részletekkel kapcsolatban.

A jövedelem státuszáról szóló jelentés egyénileg megosztársa kerül a résztvevőkkel a negyedév 1. 2. és 3. 
hónapjának a végén.

C. Program lépései és időzítése

A minősítendő HPE Partnerek információt szerezhetnek és regisztrálhatnak a Programra ezen az oldalon:
www.hpe.com/eu/PartnerCashback 

A Programmal kapcsolatos dokumentumokat és adatokat kizárólagosan a Programban való részvételhez 
használják fel. A megadott információkat a HPE Aruba nem osztja meg harmadik féllel.

Azok a Partnerek, akik nem nyújtják be a HPE Arubának az összes információt, emailben kapnak értesítést és 
lehetőségük van 7 naptári napon belül benyújtani a hiányzó adatokat.

Ha a Partnernek még így sem sikerül biztosítani a hiányzó információt vagy más módon megfelelni az Általános 
Szerződési Feltételeknek, akkor a regisztráció elutasításra kerül.

A promóciós időszak alatt vásárolt Aruba termékek Cashback összegét negyedéves elszámolással számítják ki, 
amit disztribútor sell out adataira alapoznak.

A Cashback negyedévente kerül kifizetésre a Résztvevőknek a HPE Aruba által a következő negyedév második 
hónapjában. 

A kifizetés elektronikus banki átutalással történik a résztvevő bankszámlájára, amit a regisztráció alkalmával 
szükséges megadni.

A kifizetéseket csak a Résztvevő országán belüli bankszámlára lehet utalni.

Kérdés esetén a Programmal vagy a Claim státuszát illetően erre az emailre szükséges írni: 
cashback@tpps.mail.hpe.com. Alternatíva még a státusz figyelésére az URL, ami a visszaigazoló emailben 
szerepel. A Program szerződésének megfelelő Cashback kiszámítása nem tartalmazza az Áfát. A HPE 
Aruba a helyi kötelező Áfát alkalmazza amikor a kifizetéseket eszközöli. A Résztvevőknek a helyi adó 
jogszabályozások által kivetett kötelezettségeknek kell megfelelni.

2/3

Általános Szerződési Feltételek

http://www.hpe.com/eu/PartnerCashback


D. Egyéb feltételek

A regisztráció kitöltésével a Résztvevő megerősíti ezeknek az Általános Szerződési Feltételeknek az 
elfogadását. HPE Aruba fenntartja a jogot, hogy kizárja a nem teljes, megváltoztatott, vagy értelmezhetetlen 
kérelmeket.

Azok a Résztvevők, akik hamis adatokkal jelentkeznek, kizárásra kerülnek. HPE Aruba fenntartja a jogot, 
hogy jogi lépéseket tegyen, ha az Aruba terméket visszaküldik, így visszavonja a kereskedelmi szerződést, 
ezáltal nem igényelheti a Cashback kifizetését. Amennyiben a Cashback kifizetésre került teljes mértékben, 
akkor ezt vissza kell fizetni a HPE Arubának. 

A HPE Aruba fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja az összes kérést, hogy biztosítsa azt, hogy a Résztvevők 
a Program Általános Szerződési Feltételeit teljesítették, és kiegészítő információkat kérjen bármelyik vagy az 
összes folyamodványra és kiegészítő dokumentumokra vonatkozóan.

Abban az esetben, ha a HPE Aruba helytelenül fizetett ki valamit, a Résztvevőnek vissza kell fizetnie téves 
kifizetés esetén nem később mint 28 nappal a HPE Aruba írásbeli felszólítása után. A résztvevő beleegyezik, 
hogy a HPE Aruba semmilyen módon nem felelős az áru bármilyen elvesztéséért, sérüléséért, 
adókötelezettségekért, amik ilyen körülmények között felmerülhetnek.

A HPE Aruba nem felelős technikai, hardver, szerver, szoftver, vagy bármilyen káreseményért vagy hibáért 
olyan mértékben, hogy ez megakadályozza vagy bármilyen módon korlátozza a Résztvevőt, hogy részt 
vegyen a programban.

A HPE Aruba nem felelős semmilyen kárért, elvesztésért vagy más felelősségért, amit a Résztvevő 
szenvedett el ebben a Programban való részvételével kapcsolatosan és ami ebben merült fel. Azonban 
ezeken a feltételeken belül semmi sem korlátozza a HPE Aruba felelősségét a Résztvevő haláláért vagy 
személyes sérüléséért, amit a HPE Aruba hanyagsága okozott, amely esetén alkalmazható törvény által kell 
eljárni.

A Résztvevők bármikor visszavonhatják a részvételüket a Programban úgy, hogy írásbeli felmondást 
nyújtanak be a HPE Arubának. 

A HPE Aruba fenntartja a jogot, hogy bármikor felfüggessze a Programot egy írásbeli felmondással, amit a 
HPE Partner portálon ír ki vagy egyéb módon értesíti a Résztvevőket. 
A HPE Aruba elhalaszthatja vagy módosíthatja ennek a Programnak a feltételeit bármikor, vagy bármilyen 
okból kifolyólag. 

A Programban való részvétel véget ér abban az esetben, ha a Résztvevő partneri szerződése megszűnik. 
A Cashback kifizetést a HPE Aruba az alapján teljesíti, hogy a Résztvevő teljesen megfelelt az Általános 
Szerződési Feltételeknek és a hozzá kapcsolódó utasításoknak.

A HPE Aruba döntése ennek a Programnak minden aspektusára vonatkozóan végleges és kötelező érvényű. 
A Program Magyarország törvényeinek kell, hogy megfeleljen bármilyen vitás kérdésben ennek az országnak 
a bíróságai jogosultak ítélkezni.
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