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Als speciaal bedankje voor de aanschaf van een ConceptD apparaat biedt Acer samen met Adobe een
tijdelijk abonnement voor drie maanden aan op 'Adobe Creative Cloud Alle apps, Individuele gebruikers'
(de 'Aanbieding'). Accepteer de Aanbieding alleen als je de voorwaarden voor deze promotie begrijpt
('Voorwaarden voor de Aanbieding'). De Voorwaarden voor de Aanbieding zijn een aanvulling op de
algemene voorwaarden, het beleid inzake aanvaardbaar gebruik en het privacybeleid van Adobe (onze
'Algemene voorwaarden') met betrekking tot je gebruik van de Adobe services. Je moet een account
aanmaken bij Adobe en de gebruiksvoorwaarden van Adobe accepteren om in aanmerking te komen
voor deze Aanbieding. Door de Aanbieding te accepteren, ga je akkoord met de voorwaarden voor deze
Aanbieding en onze Algemene voorwaarden. Termen met een hoofdletter die hier worden gebruikt
maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt vermeld in onze Algemene
voorwaarden. Acer en Adobe behouden zich het recht voor om deze Aanbieding op elk gewenst
moment te beëindigen.

Toepasselijkheid van de Aanbieding
Deze Aanbieding is van toepassing op gebruikers die een nieuwe en in aanmerking komende Acer
ConceptD pc kopen en registreren, en de instructies op Mijn producten volgen. De Aanbieding moet
uiterlijk op 31 oktober 2021 zijn aangevraagd. Gebruikers die de Aanbieding aanvragen, ontvangen een
vouchercode waarmee ze van de Aanbieding gebruik kunnen maken. Gebruikers die van de Aanbieding
gebruik willen maken, moeten de vouchercode voor de Aanbieding uiterlijk op de datum die bij Mijn
producten wordt vermeld, inwisselen via de speciale website van Adobe
(www.adobepartneroffer.com/GO). Per in aanmerking komende ConceptD pc wordt slechts één (1)
vouchercode voor de Aanbieding beschikbaar gesteld. In het geval dat een gebruiker meerdere in
aanmerking komende apparaten koopt en meerdere vouchercodes voor de Aanbieding probeert in te
wisselen, kan Adobe of de uitvoerder van de Aanbieding vragen om een aankoopbewijs van de extra
apparaten die in aanmerking komen. Als het gevraagde aankoopbewijs niet wordt verstrekt, behoudt
Adobe of de uitvoerder van de Aanbieding zich het recht voor om de gebruiker niet door te sturen naar
de speciale website voor het inwisselen van de code of om het abonnement op een willekeurig moment
te beëindigen. De Aanbieding is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Aanbieding is wereldwijd
beschikbaar, mits Creative Cloud voor individuele gebruikers door Adobe beschikbaar is gesteld aan
eindgebruikers in je land. Meer informatie over de beschikbaarheid van Creative Cloud vind je op de
Adobe website: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/ccavailability-matrix.pdf.

Na afloop van het tijdelijke abonnement van drie maanden
Aan het einde van de abonnementsperiode van drie maanden kunnen gebruikers toegang blijven krijgen
tot Adobe Creative Cloud door een abonnement aan te schaffen voor de actuele prijs. Als je je
abonnement niet verlengt, wordt het als opgezegd beschouwd. Meer informatie vind je op de Adobe
website: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

