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Като специален жест на благодарност за закупуване на устройство ConceptD Acer обедини усилия 

с Adobe, за да предостави тримесечен абонамент с ограничен срок за „Adobe Creative Cloud – 

„Всички приложения, Потребител“ („Офертата”). Преди да заявите Офертата, трябва да разберете 

общите условия, свързани с тази промоция („Условия на офертата“). Условията на офертата са в 

допълнение към стандартните за Adobe Общи условия, Политика за приемлива употреба и 

Политика за поверителност (нашите „Стандартни условия“), регламентиращи Вашето използване 

на услугите на Adobe. Трябва да създадете акаунт за Adobe и да приемете условията за употреба 

на Adobe, за да сте допустими за Офертата. Заявявайки Офертата, Вие се съгласявате с тези 

Условия на офертата, наред с нашите Стандартни условия. Използваните тук термини с главна 

буква, които не са дефинирани, имат смисъла, даден им в нашите Стандартни условия. Acer и 

Adobe си запазват правото да прекратят тази Оферта по всяко време. 

 

Допустимост за Офертата 

Тази Оферта е налична за потребители, които закупят и регистрират нов и допустим компютър 

Acer ConceptD и които следват инструкциите на My Products (Моите продукти), и Офертата трябва 

да бъде използвана до 31 октомври 2021 г. При заявяването на Офертата потребителите получават 

код за ваучер за оферта, който ще бъде използван за използване на Офертата. Потребителите 

трябва да използват кода за ваучер за оферта на сайта за използване на Adobe 

(www.adobepartneroffer.com/GO) до датата, посочена на My Products (Моите продукти), за да 

получат офертата. Ще бъде наличен само един (1) код за ваучер за оферта за всеки допустим 

компютър ConceptD. В случай че потребител закупи няколко допустими устройства и се опита да 

използва няколко кода за ваучер за оферта, Adobe или неин агент по изпълнението може да заяви 

доказателство за закупуване на допълнителните отговарящи на условията устройства. Ако 

заявеното доказателство за закупуване не бъде предоставено, Adobe или нейният агент по 

изпълнението си запазва правото да не изпраща връзка на потребителя към страницата за 

изпълнение или да прекрати абонамента по всяко време. Офертата е лично за Вас и не може да 

бъде прехвърлена на друго лице. Офертата е налична по целия свят, при условие че Adobe 

предоставя Creative Cloud for Individuals на крайните потребители в тази държава. Моля, вижте 

уебсайта на Adobe за повече информация относно наличността на Creative Cloud на: 

https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-

matrix.pdf. 
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След като тримесечният абонамент с ограничен срок приключи 

В края на тримесечния срок на абонамента потребителите могат да продължат с достъпа си до 

Adobe Creative Cloud чрез закупуване на абонамент на текущата цена. Ако не подновите Вашия 

абонамент тогава, то той се счита за отменен. Моля, вижте уебсайта на Adobe на: 

https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html за повече информация. 

https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

