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Jako zvláštní poděkování za váš nákup zařízení ConceptD se společnost Acer spojila se společností 

Adobe, aby vám poskytla tříměsíční limitované předplatné balíčku „všech aplikací Adobe Creative Cloud 

pro jednotlivce“ („nabídka“). Před využitím této nabídky byste se měli seznámit se smluvními 

podmínkami, jimiž se tato propagační nabídka řídí („podmínky nabídky“). Podmínky nabídky doplňují 

standardní smluvní podmínky, zásady přijatelného použití a zásady ochrany osobních údajů (naše 

„standardní podmínky“) společnosti Adobe, které upravují používání služeb společnosti Adobe. Abyste 

tuto nabídku mohli využít, je nutné si vytvořit účet u společnosti Adobe a souhlasit s podmínkami použití 

společnosti Adobe. Využitím nabídky souhlasíte s těmito podmínkami nabídky a také našimi 

standardními podmínkami. Uvedené pojmy, které zde nejsou definovány, jsou vysvětleny v našich 

standardních podmínkách. Společnosti Acer a Adobe si vyhrazují právo tuto nabídku kdykoli ukončit. 

 

Způsobilost k využití nabídky 

Tato nabídka je přístupná uživatelům, kteří si koupí a zaregistrují nový a způsobilý počítač Acer ConceptD 

a budou postupovat dle pokynů na webu Moje produkty, přičemž nabídku je nutné využít do 31. října 

2021. Po využití nabídky uživatelé obdrží slevový kód nabídky, který použijí k získání obsahu nabídky. 

Obsah nabídky se uživatelům zpřístupní pouze v případě, že použijí slevový kód nabídky na webové 

stránce společnosti Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) do data uvedeného na webu Moje 

produkty. Ke každému způsobilému počítači ConceptD je k dispozici pouze jeden (1) slevový kód 

nabídky. V případě, že uživatel zakoupí více způsobilých zařízení a pokusí se využít více slevových kódů 

nabídky, může společnost Adobe nebo její zástupce pro ověření požadovat doklad prokazující nákup 

těchto dalších způsobilých zařízení. Pokud požadovaný doklad o nákupu nebude předložen, společnost 

Adobe nebo její zástupce pro ověření si vyhrazují právo nepřipojit tohoto uživatele na webovou stránku 

s pokyny pro splnění podmínek nebo kdykoli ukončit předplatné. Nabídka je určena přímo vám a je 

nepřenosná. Nabídka je dostupná celosvětově za předpokladu, že společnost Adobe koncovým 

uživatelům v dané zemi nabízí balíček Creative Cloud pro jednotlivce. Další informace o dostupnosti 

balíčku Creative Cloud naleznete na webových stránkách společnosti Adobe:   

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

matrix.pdf. 

 

Po ukončení tříměsíčního limitovaného předplatného 

Uživatelé mohou nadále využívat balíček Creative Cloud společnosti Adobe, pokud před skončením 

tříměsíčního předplatného zaplatí nové předplatné za aktuální cenu. Pokud své předplatné neobnovíte, 
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je považováno za zrušené. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Adobe: 

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

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

