Promocja „Dare to Create with Wacom & Adobe”

Niniejsze warunki dotyczą promocji „Dare to Create with Wacom & Adobe” („Promocja”)
obowiązującej przy zakupie nowego tabletu Intuos Pro, Wacom Cintiq/Cintiq Pro lub Wacom
MobileStudio Pro organizowanej przez firmę Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219
Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).
1. Promocja jest dostępna dla wszystkich użytkowników końcowych zlokalizowanych w jednym z
krajów wymienionych w punkcie 14 poniżej („Użytkownik końcowy" lub „Pan/Pani"), którzy w
okresie między 1 października 2017 a 31 marca 2018 r. („Okres zakupu") dokonają zakupu
następujących produktów („Produkt”):
nowy produkt Wacom Intuos Pro („Intuos Pro”)
•
•
•
•
•

Intuos Pro M (PTH-660)
Intuos Pro M Paper Edition (PTH-660P)
Intuos Pro L (PTH-860)
Intuos Pro L Paper Edition (PTH-860P) lub
aktualna wersja Intuos Pro S (PTH-451)

nowy produkt Wacom Cintiq Pro („Wacom Cintiq Pro”)
•
•

Wacom Cintiq Pro 13” (DTH-1320-EU)
Wacom Cintiq Pro 16” (DTH-1620-EU)

nowy produkt Wacom Cintiq („Wacom Cintiq”)
•
•
•
•

Cintiq 13HD (DTK-1300)
Cintiq 22HD (DTK-2200)
Cintiq 27QHD (DTK-2700)
Cintiq 27QHD Touch (DTH-2700)

nowy produkt Wacom MobileStudio Pro („Wacom MobileStudio Pro”):
•
•
•
•
•

Wacom MobileStudio Pro 13 (i5 128 GB) (DTH-W1320L-EU)
Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 256 GB) (DTH-W1320M-EU)
Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 512 GB) (DTH-W1320H-EU)
Wacom MobileStudio Pro 16 (i5 256GB) (DTH-W1620M-EU)
Wacom MobileStudio Pro 16 (i7 512 GB) (DTH-W1620H-EU)

2. Wraz z zakupem nowego Intuos Pro, Wacom Cintiq/Cintiq Pro lub Wacom MobileStudio Pro
podczas Okresu zakupu oraz po spełnieniu poniższych warunków klient otrzymuje prawo do
skorzystania z następującego dodatku („Dodatek”): 90-dniowe członkostwo w Adobe Creative
Cloud Individual, All Apps z dostępem do wszystkich aplikacji. Można także skorzystać z 30dniowej oferty obrazów Adobe Stock 10.
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a. Adobe Creative Cloud Individual, All Apps 90-dniowe członkostwo oferowane przez
Adobe Inc. obejmuje 90-dniowy dostęp do 29 aplikacji na komputery i 10 aplikacji na
urządzenia mobilne. Wejdź na stronę http://www.adobe.com/creativecloud.html , aby
pobrać najnowszą aktualizację pakietu Adobe.
Główne aplikacje „Adobe Creative Cloud Individual, All Apps” są dostępne w różnych
językach: niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim,
norweskim, polskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim i tureckim. Odwiedź stronę
http://www.adobe.com/creativecloud.html , aby sprawdzić dokładną listę dostępnych
języków aplikacji. (wartość 170 euro z VAT; dostępnych 5000 sztuk)
b. Adobe Stock, 10 obrazów oferowanych przez Adobe Inc.: W ramach rocznego płatnego
członkostwa otrzymają Państwo 30-dniowy dostęp do 10 obrazów Adobe Stock do
pobrania. Roczne płatne członkostwo jest automatycznie przedłużane, chyba że zostanie
anulowane
w
pierwszym
miesiącu.
Więcej
informacji
na
stronie
https://stock.adobe.com/uk/promo/firstmonthfree.

Szczegółowy opis Dodatku można znaleźć pod powyższymi linkami.

W jaki sposób wziąć udział?
3. Aby uzyskać Dodatek, po zakupie
www.wacom.com/en-de/register

Produktu

należy

go

zarejestrować na stronie

Rejestracja musi zostać w pełni zakończona przed 15 kwietnia 2018 („Termin rejestracji”).
Rejestracja obejmuje podanie Państwa kontaktowych danych osobowych oraz poprawnego
adresu e-mailowego, jak i wprowadzenia numeru seryjnego produktu oraz podania daty zakupu.
Po prawidłowym wypełnieniu rejestracji produktu przed upływem Terminu rejestracji i spełnieniu
wszystkich wyżej wymienionych warunków, wygenerowany zostanie unikatowy kod promocyjny.
Kod promocyjny umożliwi Państwu dostęp do Dodatków. Niniejszy kod promocyjny do serwisu
Adobe
można
zrealizować
tylko
za
pośrednictwem
witryny
Adobe®
www.creativecloud.com/redeem, z której można pobrać oprogramowanie, logując się za pomocą
identyfikatora Adobe ID lub rejestrując się w celu założenia konta oraz wprowadzając kod
odblokowujący oprogramowanie.
Kod na Dodatek należy zrealizować do 30 kwietnia 2018 roku („Termin wykorzystania”).
Wypłata ekwiwalentu w gotówce lub łączenie z innymi rabatami bądź kwotami nie są możliwe.
W razie wystąpienia problemów z rejestracją produktu(-ów) Wacom, należy się z nami
skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego na stronie http://www.wacom.eu/contact
lub telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów podanych w punkcie 16.
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Pozostałe postanowienia
4.

Powyższe kody promocyjne można wykorzystać tylko w opisany sposób. Aby uzyskać prawo do
zrealizowania kodów, należy przestrzegać wskazanych terminów — Okresu zakupu, Terminu
rejestracji i Terminu aktywacji. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom klient postanowi zrezygnować
z produktu lub zwrócić go, niezależnie od podstawy prawnej, wówczas straci również prawo do
Dodatku otrzymanego w ramach niniejszej Promocji i musi go odpowiednio zwrócić lub anulować
bez wezwania z naszej strony.

5.

Promocja zdecydowanie nie obejmuje zakupu używanych produktów.

6.

Wacom wykorzysta wprowadzone przez Państwa dane osobowe wyłącznie w celach związanych
z zakupem Produktu i realizacji naszej Promocji, zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych
osobowych, chyba że udzielą Państwo zgody na wykorzystanie swoich danych w inny sposób.

7.

Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnioną lub nieprawidłową rejestrację
dokonaną przez Użytkownika końcowego, za zagubione kody promocyjne bądź nieprawidłową
realizację kodów, niezależnie od tego, czy spowodowane to zostało przyczynami technicznymi czy
osobistymi, chyba że wyłączną odpowiedzialność za przyczynę takiej sytuacji ponosi firma
Wacom.

8.

Dodatek oraz jego wykonanie podlega wyłącznie odnośnym warunkom dostawcy (Adobe Inc.). W
zakresie dopuszczalnym przez prawo firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
produkty lub usługi tego dostawcy.

9.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub zmiany warunków
Promocji; szczególnie w przypadku realizacji wszystkich 5000 kodów promocyjnych Dodatku.

10. W razie nadużycia Promocji ze strony Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.
11. Jeśli któreś z postanowień Promocji lub niniejszych warunków jest bądź stałoby się całkowicie lub
częściowo nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych warunków. W miejsce
nieskutecznych warunków stosuje się ustawowo dozwolony warunek, który jest najbliższy
ekonomicznie założeniom nieskutecznego warunku.
12. Promocja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.
13. W razie pytań dotyczących niniejszej Promocji prosimy o kontakt: Wacom Europe GmbH,
Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy, www.wacom.com/contact lub telefoniczne pod
numerem:
Wielka Brytania
Austria
Belgia
Francja

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
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Niemcy
Włochy
Holandia
Hiszpania
Szwajcaria
Inne

+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 (0)91 787 0346
+41 (0)44 212 2818
+44 (0)207 949 0392

14. Promocja jest dostępna w następujących krajach:
Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry,
Izrael, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, RPA, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina, ZEA.

pixonet sp. z o.o.
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