
Όροι και προϋποθέσεις του Adobe Creative Cloud All Apps, Individual (συνδρομή περιορισμένης 

διάρκειας 3 μηνών) για υπολογιστές Acer ConceptD 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30ή Νοεμβρίου 2019 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1η Δεκεμβρίου 2019 

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αγορά της συσκευής σας ConceptD, η Acer συνεργάστηκε με την 

Adobe προκειμένου να σας παρέχει μια συνδρομή περιορισμένης διάρκειας τριών μηνών για το "Adobe 

Creative Cloud All Apps, Individual" (η "Προσφορά"). Πριν να διεκδικήσετε την Προσφορά σας, πρέπει 

να έχετε κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτήν την προωθητική ενέργεια 

("Όροι της Προσφοράς"). Οι Όροι της Προσφοράς συμπληρώνουν τους πάγιους Όρους και 

προϋποθέσεις της Adobe, την Πολιτική αποδεκτής χρήσης και την Πολιτική απορρήτου (οι "Πάγιοι 

όροι" μας), που ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών της Adobe από εσάς. Για να έχετε δικαίωμα 

συμμετοχής στην Προσφορά, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Adobe και να αποδεχτείτε 

τους Όρους χρήσης της Adobe. Διεκδικώντας την Προσφορά, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους της 

Προσφοράς και με τους Πάγιους όρους μας. Οι όροι που αναγράφονται με κεφαλαίο στο παρόν, αλλά 

δεν ορίζονται, έχουν τη σημασία που δίνεται στους Πάγιους όρους μας. Η Acer και η Adobe διατηρούν 

το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Προσφοράς ανά πάσα στιγμή. 

 

Δικαίωμα διεκδίκησης της Προσφοράς 

Αυτή η Προσφορά είναι διαθέσιμη για χρήστες που αγοράζουν και δηλώνουν ένα νέο υπολογιστή Acer 

ConceptD, ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες στην ενότητα Τα προϊόντα μου και διεκδικούν την 

Προσφορά πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2021. Αφού διεκδικήσουν την Προσφορά, οι χρήστες θα λάβουν 

έναν Κωδικό κουπονιού της Προσφοράς, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να εξαργυρώσουν την 

Προσφορά. Προκειμένου να λάβουν την Προσφορά, οι χρήστες οφείλουν να την εξαργυρώσουν στον 

ιστότοπο εξαργύρωσης της Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) πριν από την ημερομηνία που 

ορίζεται στην ενότητα Τα προϊόντα μου. Διατίθεται μόνο ένας (1) Κωδικός κουπονιού για κάθε 

υπολογιστή ConceptD με δικαίωμα συμμετοχής στην Προσφορά. Σε περίπτωση όπου ένας χρήστης έχει 

αγοράσει πολλές συσκευές με δικαίωμα συμμετοχής και επιχειρήσει να εξαργυρώσει περισσότερους 

από έναν Κωδικούς κουπονιών της Προσφοράς, η Adobe ή ο εκπρόσωπος παροχής της Προσφοράς 

μπορεί να ζητήσει ένα αποδεικτικό αγοράς για τις πρόσθετες συσκευές με δικαίωμα συμμετοχής. Σε 

περίπτωση όπου ο χρήστης δεν παράσχει το αποδεικτικό αγοράς που ζητήθηκε, η Adobe ή ο 

εκπρόσωπος παροχής της Προσφοράς διατηρεί το δικαίωμα να μην συνδέσει τον χρήστη με τη σελίδα 

παροχής ή να τερματίσει τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή. Η Προσφορά είναι προσωπική και μη 

μεταβιβάσιμη. Η Προσφορά ισχύει για όλες τις χώρες όπου η Adobe διαθέτει το προϊόν Creative Cloud 

for Individuals σε τελικούς χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του 

Creative Cloud, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Adobe, στη διεύθυνση: 

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

matrix.pdf. 
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Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα συνδρομής τριών μηνών 

Στο τέλος της τριμηνιαίας συνδρομής, οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν τη χρήση των υπηρεσιών 

Adobe Creative Cloud αγοράζοντας μια συνδρομή στην τρέχουσα τιμή πώλησης. Αν δεν επιθυμείτε να 

ανανεώσετε τη συνδρομή σας, θα θεωρείται πλέον άκυρη. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε 

στον ιστότοπο της Adobe, στη διεύθυνση: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-

subscription.html. 
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