
1 ano de impressão GRÁTIS com o HP Instant Ink
Na compra de uma HP ENVY ou ENVY Photo até 31 de maio 2019.

Compre uma impressora HP ENVY ou HP ENVY Photo e receba 1 ano GRÁTIS do serviço HP Instant Ink.
Esta oferta apenas está disponível se aderir no prazo de 7 dias após configurar a impressora HP ENVY ou HP ENVY Photo. O papel não está incluído. 
A promoção é válida apenas entre 1 de março de 2019 e 31 de maio de 2019 e aplica-se a impressoras HP ENVY e HP ENVY Photo. É necessário concluir o 
processo de adesão ao serviço HP Instant Ink no prazo de 7 dias após configurar a impressora, seguindo o processo de configuração indicado nas instruções da 
sua impressora e utilizando os tinteiros HP Instant Ink fornecidos com a sua impressora. É necessária uma impressora compatível com o serviço HP Instant Ink, 
adesão online, criação de uma conta HP Connected e HP Instant Ink, cartão de crédito/débito válido, endereço de e-mail válido e uma ligação à Internet à 
impressora. O período de teste começa na data de adesão e permite-lhe imprimir o número mensal de páginas abrangido pelo plano HP Instant Ink escolhido no 
momento da adesão. As páginas excedentes estão excluídas, e o respetivo custo será debitado no cartão de crédito/débito do cliente no final do mês. Se o 
serviço HP Instant Ink não for cancelado no período de teste em hpinstantink.com, a mensalidade do plano HP Instant Ink escolhido no momento da adesão e 
quaisquer custos associados a páginas excedentes serão debitados no cartão de crédito/débito do cliente a partir do primeiro mês após o termo do período de 
teste. O período de teste é limitado a uma única utilização. O período de teste não pode ser reembolsado em dinheiro, exceto se a legislação assim o exigir. 
Poderá consultar mais informações durante o processo de adesão online e em hpinstantink.com.


