
HP Inc., 

1501 Page Mill Rd,  

Palo Alto, CA 94304-1185  

USA 

 

hp.com 

 

 

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. 

Fontos tájékoztató: Biztonsági bejelentés, 2017. 

A HP notebookszámítógépekhez való akkumulátorok 2016. júniusi biztonsági visszahívási és 

csereprogramjának meghosszabbítása – További érintett akkumulátorok 

A HP arra kéri fel az ügyfeleit, hogy ellenőrizzék újra az esetleg érintett 

termékeket 

Tisztelt HP ügyfél! 

A HP több kormányzati szabályozási hatósággal együttműködésben jelentette be, hogy egyes notebookhoz 

való akkumulátorokra vonatkozóan meghosszabbítja a 2016. júniusában bejelentett, jelenleg is folyamatban 

lévő, az egész világra érvényes önkéntes biztonsági visszahívási- és csereprogramját. A programot az 

ugyanazokkal a notebooktermékekkel kiszállított további akkumulátorokra is kiterjesztette. 

Az érintett akkumulátorokat meghatározott HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario és HP 

Pavilion notebookszámítógépekkel együtt szállítottuk ki a világ különböző pontjaira 2013 márciusától 2016 

októberéig, illetve tartozékként vagy pótalkatrészként értékesítettük, továbbá cseretermékként biztosítottuk 

ügyfélszolgálatunkon keresztül.  

Az akkumulátorok túlmelegedhetnek, így tűz- és égésveszélyt jelentenek a vásárlók számára. A HP 

elsősorban az Ön biztonságát tartja szem előtt. Mivel az érintett akkumulátorok tűz- és égésveszélyesek, 

ezért rendkívül fontos annak ellenőrzése, hogy az Ön akkumulátora érintett-e.  

Nagyon fontos, hogy újra ellenőrizze akkumulátorát, még akkor is, ha korábban már megtette ezt, és 

arról tájékoztattuk, hogy akkumulátora nem érintett a programban. Megjegyzés: ha már kapott 

csereakkumulátort, akkor a program meghosszabbítása nem vonatkozik Önre. 

Kérjük, hogy azonnal látogasson el a HP akkumulátor-visszahívási webhelyére a 

http://www.hp.com/go/batteryprogram2016 címen, és ellenőrizze, hogy a meghosszabbított visszahívási 

program vonatkozik-e az Ön akkumulátorára. Ha az ellenőrzési eljárás azt jelzi, hogy az akkumulátora 

érintett, azonnal hagyjon fel az akkumulátor használatával, és távolítsa el a notebookból. A HP minden 

ellenőrzötten érintett akkumulátor helyett díjmentesen csereakkumulátort biztosít. Ha a notebookot külső 

áramforráshoz csatlakoztatja, akkor továbbra is használhatja a notebookot az akkumulátor nélkül. 

Ha a megfelelő feltételek fennállása esetén ingyenes csereakkumulátort szeretne, látogasson el a HP 

akkumulátor-visszahívási webhelyére a következő címen: http://www.hp.com/go/batteryprogram2016. 
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Megjegyzés:  Nem minden akkumulátor érintett az összes HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq 

Presario, és HP Pavilion notebookszámítógép esetében. Az ellenőrzési eljárás azt is jelezheti, 

hogy az Ön akkumulátorát nem érinti a meghosszabbított visszahívási program, ebben az 

esetben tovább használhatja az akkumulátort, mert nincs szükség a cserére. 

Kapcsolatfelvétel a HP-val 

Ha kérdései vannak a HP notebookokhoz való akkumulátorokat érintő biztonsági visszahívási és 

csereprogramjával kapcsolatban, akkor kattintson a Kapcsolatfelvétel lehetőségre a program weboldalán. 

Elnézést kérünk az esetleg okozott kellemetlenségekért.  

 

Üdvözlettel:  

A HP.  
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