
Vilkår og betingelser for Adobe Creative Cloud All Apps, Individual (3-måneders abonnementsperiode) 

til Acer ConceptD-computere 

Slået op: 30. november 2019 

Gæ ldende: fra 1. december 2019 

Som en sæ rlig "Tak!" for dit køb af en ConceptD-enhed er Acer gået sammen med Adobe om at levere et 

3-måneders abonnement til "Adobe Creative Cloud All Apps, Individual" ("Tilbuddet"). Før du gør krav på 

Tilbuddet, er det vigtigt, at du forstår de vilkår og betingelser, der gæ lder for denne kampagne 

("Tilbudsvilkår"). Tilbudsvilkår er et tillæ g til Adobes standard Vilkår og betingelser, Politik vedrørende 

acceptabel brug og Politik om beskyttelse af personlige oplysninger ("Standardvilkår"), der regulerer din 

brug af Adobes tjenester. Du skal oprette en konto hos Adobe og acceptere Adobes Vilkår for brug for at 

væ re berettiget til dette Tilbud. Når du gør krav på dette Tilbud, accepterer du samtidig disse 

Tilbudsvilkår i tillæ g til vores Standardvilkår. Begreber, der står med stort, men ikke er defineret, har den 

betydning, de er tillagt i vores Standardvilkår. Acer og Adobe forbeholder sig ret til at opsige dette Tilbud 

til enhver tid. 

 

Tilbuddets gyldighed 

Dette Tilbud er tilgæ ngeligt for brugere, der køber og registrerer en ny og berettiget Acer ConceptD-

computer og følger instruktionerne på Mine produkter, og Tilbuddet skal benyttes senest den 31. 

oktober 2021. Når brugere har gjort krav på Tilbuddet, modtager de en Tilbudsrabatkode, som vil blive 

brugt til at indløse Tilbuddet. Brugere skal indløse Tilbudsrabatkoden på Adobes indløsningswebsted 

(www.adobepartneroffer.com/GO) på den dato, der er angivet på Mine produkter, for at modtage 

tilbuddet. Der vil kun væ re én (1) Tilbudsrabatkode tilgæ ngelig pr. berettiget ConceptD-computer. I 

tilfæ lde af, at en bruger køber flere berettigede enheder og forsøger at indløse flere Tilbudsrabatkoder, 

kan Adobe eller dennes befuldmæ gtige til indløsning af Tilbudsrabatkoden anmode om købsbevis for 

yderligere kvalificerede enheder. Hvis det anmodede købsbevis ikke leveres, forbeholder Adobe eller 

dennes befuldmæ gtige til indløsning af Tilbudsrabatkoden sig retten til ikke at linke brugeren til 

indløsningssiden eller til at opsige abonnementet når som helst. Tilbuddet er personligt for dig og kan 

ikke overføres. Tilbuddet er tilgæ ngeligt over hele verden, forudsat at Adobe gør Creative Cloud for 

Individuals tilgæ ngeligt for slutbrugere i det pågæ ldende land. Se Adobes websted for at få flere 

oplysninger om tilgæ ngeligheden af Creative Cloud på: 

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

matrix.pdf. 

 

Efter den begræ nsede periode på 3 måneder udløber abonnementet 

Ved slutningen af den tre måneders abonnementsperiode kan brugere fortsat få adgang til Adobe 

Creative Cloud ved at købe et abonnement til den aktuelle pris. Hvis du ikke fornyer dit abonnement, 
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betragtes det som annulleret. Se Adobes websted på: https://helpx.adobe.com/manage-

account/using/cancel-subscription.html for yderligere oplysninger. 
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