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Obowiązuje od 1 grudnia 2019 roku 

W ramach specjalnego podziękowania za zakup urządzenia ConceptD firma Acer wspólnie z firmą Adobe 

udostępniają trzymiesięczną, ograniczoną subskrypcję wszystkich aplikacje Adobe Creative Cloud dla 

osób fizycznych („Oferta”). Przed złożeniem wniosku o skorzystanie z Oferty należy zapoznać się z 

warunkami i zasadami korzystania regulującymi niniejszą promocję („Warunki Oferty”). Warunki oferty 

stanowią uzupełnienie standardowych warunków i postanowień firmy Adobe, Zasad dopuszczalnego 

użytkowania oraz Zasad ochrony prywatności (naszych „Standardowych warunków”) regulujących 

korzystanie z usług firmy Adobe. Aby skorzystać z tej oferty, należy utworzyć konto w firmie Adobe i 

zaakceptować Warunki użytkowania firmy Adobe. Korzystając z Oferty, użytkownik poza Standardowymi 

warunkami wyraża również zgodę na niniejsze Warunki Oferty. Terminy używane w niniejszym 

dokumencie zapisane wielką literą, ale niezdefiniowane, mają znaczenie podane w naszych 

Standardowych warunkach. Firmy Acer i Adobe zastrzegają sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty 

w dowolnym momencie. 

 

Możliwość skorzystania z Oferty 

Niniejsza Oferta jest dostępna dla użytkowników, którzy kupią i zarejestrują nowy, kwalifikujący się 

komputer ConceptD firmy Acer i będą postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Moje 

produkty. Z Oferty należy skorzystać do 31 października 2021 roku. Po skorzystaniu z Oferty użytkownicy 

otrzymają Kupon z kodem Oferty, który zostanie wykorzystany do zrealizowania Oferty. Aby zrealizować 

Ofertę, użytkownicy muszą wykorzystać Kupon z kodem Oferty w witrynie realizacji firmy Adobe 

(www.adobepartneroffer.com/GO) w terminie podanym w sekcji Moje produkty. Tylko jeden (1) Kupon 

z kodem Oferty zostanie udostępniony dla każdego kwalifikującego się komputera ConceptD. W 

przypadku zakupienia przez użytkownika wielu kwalifikujących się urządzeń i próby wykorzystania wielu 

Kuponów z kodem Oferty, firma Adobe lub jej agent może zażądać dowodu zakupu dodatkowych 

kwalifikujących się urządzeń. Jeśli żądany dowód zakupu nie zostanie dostarczony, firma Adobe lub jej 

agent realizacji zastrzegają sobie prawo do niepołączenia użytkownika ze stroną realizacji albo do 

zakończenia subskrypcji w dowolnym momencie. Oferta jest przeznaczona wyłącznie dla użytkownika i 

nie można jej przekazać innej osobie. Oferta jest dostępna na całym świecie, o ile firma Adobe 

udostępnia usługę Creative Cloud dla osób prywatnych w danym kraju. Więcej informacji na temat 

dostępności usługi Creative Cloud można znaleźć na stronie internetowej firmy Adobe pod adresem 

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

matrix.pdf. 
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Po upływie trzymiesięcznego okresu ograniczonej subskrypcji 

Pod koniec trzymiesięcznego okresu subskrypcji użytkownicy mogą nadal korzystać z usługi Adobe 

Creative Cloud, kupując subskrypcję po aktualnej na ten moment cenie. Jeśli subskrypcja nie zostanie 

odnowiona, zostanie ona uznana za anulowaną. Więcej informacji można znaleźć w witrynie firmy 

Adobe pod adresem https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html. 
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