Uvjeti i odredbe usluge Adobe Creative Cloud All Apps, Individual (ograničena tromjesečna pretplata)
za ConceptD računala tvrtke Acer
Objavljeno: 30. studenog 2019.
Stupa na snagu: 1. prosinca 2019.
Kao poseban znak zahvale za kupnju ConceptD uređaja, tvrtka Acer udružila se s tvrtkom Adobe kako bi
pružila ograničenu tromjesečnu pretplatu na uslugu "Adobe Creative Cloud All Apps, Individual"
("Ponuda"). Prije aktivacije Ponude trebate se upoznati s uvjetima i odredbama ove promotivne ponude
("Uvjeti ponude"). Uvjeti ponude dodatak su standardnim Uvjetima i odredbama, Pravilima prihvatljive
upotrebe i Pravilima zaštite privatnosti ("Standardni uvjeti") tvrtke Adobe koji reguliraju vašu upotrebu
usluga tvrtke Adobe. Morate izraditi račun za usluge tvrtke Adobe i prihvatiti Uvjete upotrebe tvrtke
Adobe kako biste ostvarili mogućnost sudjelovanja u Ponudi. Ako zatražite Ponudu, pristajete na te
Uvjete ponude zajedno sa Standardnim uvjetima. Izrazi napisani velikim slovom koji nisu definirani ovdje
imaju značenje navedeno u Standardnim uvjetima. Tvrtke Acer i Adobe zadržavaju pravo na prekid
Ponude u bilo kojem trenutku.

Mogućnost sudjelovanja u Ponudi
Ova Ponuda dostupna je korisnicima koji kupe i registriraju novo ConceptD računalo tvrtke Acer s
mogućnosti sudjelovanja u ponudi i slijede upute na stranici Moji proizvodi i mora se zatražiti do 31.
listopada 2021. Nakon traženja Ponude korisnici će primiti kuponski kod koji se koristi za aktivaciju
Ponude. Korisnici moraju iskoristiti kuponski kod za ponudu na web-mjestu za aktivaciju ponuda tvrtke
Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) do datuma navedenog na stranici Moji proizvodi kako bi
primili ponudu. Samo jedan (1) kuponski kod bit će dostupan po ConceptD računalu s mogućnosti
sudjelovanja u ponudi. Ako korisnik kupi više uređaja koji mu pružaju mogućnost sudjelovanja u ponudi i
pokuša preuzeti više kuponskih kodova, tvrtka Adobe ili njezin zastupnik koji provodi ponudu može
zatražiti dokaz o kupnji dodatnih uređaja kojima se ostvaruje mogućnost sudjelovanja. Ako se zatraženi
dokaz o kupnji ne dostavi, tvrtka Adobe ili njezin zastupnik koji provodi ponudu zadržava pravo da
korisniku ne pošalje poveznicu na stranicu za realizaciju ponude ili prekine pretplatu u bilo kojem
trenutku. Ponuda vrijedi za vas osobno i nije je moguće prenijeti na drugu osobu. Ponuda je dostupna
diljem svijeta, pod uvjetom da tvrtka Adobe omogući uslugu Creative Cloud za pojedince za krajnje
korisnike u određenoj državi. Dodatne informacije o dostupnosti usluge Creative Cloud potražite na
web-mjestu tvrtke Adobe na adresi:
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availabilitymatrix.pdf.

Nakon završetka ograničene tromjesečne pretplate

Nakon završetka tromjesečne pretplate korisnici mogu nastaviti pristupati usluzi Adobe Creative Cloud
kupnjom pretplate prema aktualnim cijenama. Ako ne obnovite pretplatu, smatrat će se otkazanom.
Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Adobe na adresi: https://helpx.adobe.com/manageaccount/using/cancel-subscription.html.

