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Som takk for at du har kjøpt en ConceptD-enhet, ønsker Acer og Adobe å tilby deg et 

tremånedersabonnement på Adobe Creative Cloud All Apps, Individual («tilbudet»). Før du gjør krav på 

tilbudet, må du forstå vilkårene som gjelder for denne kampanjen («tilbudsvilkårene»). Tilbudsvilkårene 

kommer i tillegg til Adobes standardvilkår, regler for akseptabel bruk og retningslinjer for personvern 

(«standardvilkårene» våre) som gjelder for din bruk av Adobe-tjenestene. Du må opprette en konto hos 

Adobe og godta Adobes bruksvilkår for å kunne benytte deg av dette tilbudet. Ved å gjøre krav på 

tilbudet godtar du disse tilbudsvilkårene i tillegg til standardvilkårene våre. Fremhevede termer som 

brukes her, men ikke er definert, har betydningen de er gitt i standardvilkårene våre. Acer og Adobe 

forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst. 

 

Kvalifisering for tilbudet 

Dette tilbudet er åpent for brukere som kjøper og registrerer en ny og kvalifisert Acer ConceptD-PC og 

følger instruksjonene på Mine produkter, og det må gjøres krav på det innen 31. oktober 2021. Etter å 

ha gjort krav på tilbudet vil brukere motta en tilbudskupongkode som skal brukes til å innløse tilbudet. 

Brukere må innløse tilbudskupongkoden på Adobes nettsted for innløsning 

(www.adobepartneroffer.com/GO) innen datoen som er angitt på Mine produkter, for å kunne motta 

tilbudet. Bare én (1) tilbudskupongkode vil bli gjort tilgjengelig per kvalifiserte ConceptD-PC. Hvis en 

bruker kjøper flere kvalifiserte enheter og prøver å innløse flere tilbudskupongkoder, kan Adobe eller 

dets agent be om kjøpsbevis for de ytterligere kvalifiserte enhetene. Hvis et slikt kjøpsbevis ikke 

fremlegges, forbeholder Adobe eller dets agent seg retten til ikke å la brukeren koble til fullføringssiden 

eller til å avslutte abonnementet når som helst. Tilbudet er personlig for deg og kan ikke overføres. 

Tilbudet er tilgjengelig over hele verden, forutsatt at Adobe gjør Creative Cloud for Individuals 

tilgjengelig for sluttbrukere i det enkelte land. Se Adobes nettsted for mer informasjon om 

tilgjengeligheten av Creative Cloud: 

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

matrix.pdf. 

 

Abonnementet avsluttes etter tremånedersperioden 

Ved slutten av abonnementsperioden på tre måneder kan brukere fortsette å få tilgang til Adobe 

Creative Cloud ved å kjøpe et abonnement i samsvar med gjeldende prissetting. Hvis du ikke fornyer 

abonnementet, anses det som oppsagt. Se Adobes nettsted på https://helpx.adobe.com/manage-

account/using/cancel-subscription.html hvis du vil ha mer informasjon. 
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