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Az Acer és az Adobe egy, az „Adobe Creative Cloud Összes alkalmazás, Egyéni felhasználók” 

szolgáltatásra vonatkozó, három havi, korlátozott időtartamú előfizetéssel (az „Ajánlat”) szeretnék 

megköszönni, hogy ConceptD eszközt vásárolt. Az Ajánlat igénylése előtt győződjön meg arról, hogy 

megértette a jelen promócióra vonatkozó használati feltételeket („Ajánlat feltételei”). Az Ajánlat 

feltételei kiegészítik az Adobe szokásos Használati feltételeit, Elfogadható használatra vonatkozó 

irányelveit és Adatvédelmi szabályzatát (az „Általános feltételek”), melyek szabályozzák az Adobe 

szolgáltatásainak használatát. Ahhoz, hogy jogosult legyen az Ajánlat igénybevételére, készítenie kell egy 

Adobe felhasználói fiókot, és el kell fogadnia az Adobe Használati feltételeit. Az Ajánlat igénybevételével 

az Általános feltételek mellett ezen Ajánlat feltételeit is elfogadja. Azok a nagy kezdőbetűvel írt 

kifejezések, amelyek a jelen szövegben szerepelnek, de nincsenek meghatározva, az Általános 

feltételekben található jelentéssel bírnak. Az Acer és az Adobe fenntartják a jogot, hogy jelen Ajánlatot 

bármikor visszavonhassák. 

 

Ajánlat igénybevételi jogosultság 

Az Ajánlat azokra a felhasználókra vonatkozik, akik új, a promócióban való részvételre jogosult Acer 

ConceptD PC-t vásárolnak és regisztrálnak, majd követik a Termékeim weblapon olvasható utasításokat. 

Az Ajánlatot 2021. október 31-e előtt kell igénybe venni. Az Ajánlat igénybevételekor a felhasználók 

kapnak egy, az Ajánlathoz tartozó utalványkódot, amelyet beválthatnak az Ajánlatra. A felhasználóknak 

az ajánlat igénybevételéhez az Ajánlathoz tartozó utalványkódot az Adobe beváltáshoz használt oldalán 

kell beváltaniuk: (www.adobepartneroffer.com/GO), a Termékeim oldalon közölt dátumig. Az ajánlat 

keretében kizárólag egy (1) darab Ajánlathoz tartozó utalványkód áll majd rendelkezésre minden, a 

promócióban részt vevő ConceptD PC-hez. Abban az esetben, ha a felhasználó több, a promócióban 

részt vevő készüléket is vásárol és az ajánlat keretén belül több utalványkódot próbál meg beváltatni, az 

Adobe vagy annak teljesítő szolgáltatója kérheti a további, a promócióban részt vevő készülékek 

vásárlási igazolását. Amennyiben a vásárlási igazolást a felhasználó nem mutatja be, az Adobe vagy 

annak teljesítő szolgáltatója fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználót ne kapcsolja össze a teljesítési 

oldallal vagy bármikor megszüntesse az előfizetést. Az Ajánlat személyre szóló és nem átruházható. Az 

Ajánlat világszerte érvényes, feltéve, hogy az adott területen az Adobe a végfelhasználók számára 

elérhetővé teszi a Creative Cloud használatát egyéni felhasználók számára. A Creative Cloud 

elérhetőségére vonatkozó további információkért látogasson el az Adobe weboldalára: 

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

matrix.pdf. 
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A három havi, korlátozott időtartamú előfizetés lejártát követően 

A három hónapos előfizetési időszak után a felhasználó továbbra is hozzáférhet az Adobe Creative Cloud 

szolgáltatáshoz, amennyiben az aktuális áron előfizetést vásárol. Amennyiben nem újítja meg 

előfizetését, azt az előfizetés lemondásának tekintik. További információkért látogasson el az Adobe 

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