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Вітаємо з отриманням вашого нового пристрою Acer! Компанія Acer спільно з Dropbox безкоштовно 

надають вам 25 ГБ додаткового простору Dropbox протягом року («Пропозиція»). Перед тим, як отримати 

свій простір, ви маєте ознайомитися з умовами та положеннями, що регулюють цю рекламну акцію 

(«Умови пропозиції»). Умови пропозиції доповнюють стандартні Загальні умови та положення, Політику 

прийнятного використання і Політику конфіденційності Dropbox (наші «Стандартні умови »), які 

регулюють використання служб Dropbox. Приймаючи Пропозицію, ви погоджуєтеся з цими Умовами 

пропозиції на додаток до наших Стандартних умов. Терміни, що наводяться тут з великої літери, але не 

мають визначення, мають значення, наведене в наших Стандартних умовах. 

 

Хто має право прийняти пропозицію 

 

Ця пропозиція відкрита як новим, так і існуючим користувачам Dropbox, які купують та реєструють новий 

пристрій Acer, що відповідає умовам Пропозиції.  Пропозиція має бути прийнята до 31 грудня 2018 року, і її 

можна застосувати лише один раз для одного пристрою. Пропозиція не діє для відновлених, уживаних 

пристроїв та пристроїв з видаленими та відновленими даними. Крім того, її не можна поєднувати з іншими 

пропозиціями. Пропозиція призначена особисто для вас і не може передаватися іншим. Пропозиція 

недоступна в таких регіонах, як Китай, Куба, Іран, Північна Корея, Судан, Сирія та Крим, або в інших 

країнах, де служба Dropbox недоступна, обмежена законом або підлягає оподаткуванню. 

 

25 ГБ простору в подарунок 

 

Акційний простір обсягом 25 ГБ доповнює 2 ГБ базової квоти, яка надається кожному користувачу Dropbox, 

а також будь-який інший простір, який ви могли отримати, порекомендувавши Dropbpox своїм друзям, 

ознайомившись з посібником «Початок роботи: корисні поради» або взявши участь в інших акціях (разом 

«Постійна квота»). Після закінчення однорічного акційного терміну ваш простір знову повернеться до 

постійної квоти. 

 

Що буде після закінчення акційного періоду 

 

Якщо в кінці акційного періоду дані, які ви зберігали в Dropbox, перевищують вашу постійну квоту, ви 

більше не зможете додавати файли до своєї обліковки Dropbox, а ваші пристрої припинять синхронізацію 

даних. Ви можете виправити це в будь-який час, видаливши файли у веб-версії Dropbox до досягнення своєї 

постійної квоти або підвищивши рівень обліковки. Якщо ви підвищите рівень обліковки, ви збільшите 

розмір місця до 1 ТБ і отримаєте інші розширені функції.  

 

У випадку, якщо ви вирішите не підвищувати рівень обліковки, ми надішлемо вам листа на електронну 

пошту, пов'язану з вашою обліковкою, і попросимо вас видалити або перемістити свої файли, щоб 

повернути свою обліковку до постійної квоти.  Якщо ви не зробите цього протягом певного періоду часу 

після отримання нашого повідомлення на електронну пошту (принаймні протягом 60 днів), Dropbox залишає 
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за собою право призупинити або остаточно видалити вашу обліковку разом із усіма збереженими даними, 

включаючи дані, що зберігаються в межах постійної квоти. 


