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Kiitokseksi hankinnastaan ConceptD-laitteen ostaneet saavat Acerin ja Adoben yhteistyötarjouksena 

käyttöönsä kolmen kuukauden Adobe Creative Cloud All Apps, Individual -tilauksen (”Tarjous”). Ennen 

Tarjouksen lunastamista käyttäjän on tutustuttava kampanjan ehtoihin (”Tarjouksen ehdot”). 

Tarjouksen ehtoja sovelletaan Adoben palvelujen käyttöä koskevien Adoben normaalien käyttöehtojen, 

hyväksyttävää käyttöä koskevan käytännön ja tietosuojakäytännön (”Vakioehdot”) ohella. Jotta käyttäjä 

voi hyödyntää Tarjousta, hänen on luotava Adobe-tili ja hyväksyttävä Adoben käyttöehdot. Lunastamalla 

Tarjouksen käyttäjä hyväksyy Tarjouksen ehdot ja Vakioehdot. Tässä asiakirjassa isolla alkukirjaimella 

kirjoitetuilla asiasanoilla, joita ei ole erikseen määritelty, on Vakioehdoissa määritellyt merkitykset. Acer 

ja Adobe pidättävät oikeuden keskeyttää tämän Tarjouksen milloin tahansa. 

 

Tarjouksen hyödyntämisoikeus 

Tarjous on avoin käyttäjille, jotka ostavat ja rekisteröivät uuden ja tarjouksen piiriin kuuluvan Acer 

ConceptD -tietokoneen, noudattavat Omat tuotteet -sivulla annettuja ohjeita ja lunastavat Tarjouksen 

31.10.2021 mennessä. Tarjousta lunastaessaan käyttäjä saa tarjouksen arvosetelikoodin, jota käytetään 

Tarjouksen lunastamiseen. Tarjouksen saaminen edellyttää, että käyttäjä lunastaa tarjouksen 

arvosetelikoodin Adoben lunastussivustossa (www.adobepartneroffer.com/GO) Omat tuotteet -sivulla 

ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Kullekin tarjouksen piiriin kuuluvalle ConceptD-tietokoneelle on 

käytettävissä vain yksi (1) tarjouksen arvosetelikoodi. Jos käyttäjä hankkii useita tarjouksen piiriin 

kuuluvia laitteita ja yrittää lunastaa useita tarjouksen arvosetelikoodeja, Adobe tai sen 

lunastustenhallinnasta vastaava edustaja saattaa pyytää ostotositteen muiden tarjouksen piiriin 

kuuluneiden laitteiden hankinnasta. Jos pyydettyä ostotositetta ei toimiteta, Adobe tai sen 

lunastustenhallinnasta vastaava edustaja pidättää oikeuden olla linkittämättä käyttäjää lunastussivulle 

tai irtisanoa tilauksen milloin tahansa. Tarjous on käyttäjän henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. 

Tarjous on maailmanlaajuinen, ja se on käyttäjän saatavilla, jos Adoben Creative Cloud for Individuals -

tilaus on loppukäyttäjien käytettävissä kyseisessä maassa. Lisätietoja Creative Cloudin saatavuudesta on 

Adoben sivustossa osoitteessa 

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

matrix.pdf. 

 

Kolmen kuukauden tilausajan päätyttyä 

Kun kolmen kuukauden tilausaika päättyy, käyttäjä voi jatkaa Adobe Creative Cloudin käyttöä ostamalla 

tilauksen senhetkisen hinnaston tilaushinnalla. Jos käyttäjä ei uusi tilausta, se katsotaan perutuksi. 
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Lisätietoja on Adoben sivustossa osoitteessa https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-

subscription.html. 
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