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Como um agradecimento especial pela aquisição de um dispositivo ConceptD, a Acer se uniu à Adobe
para fornecer uma assinatura com período limitado de três meses para a "Adobe Creative Cloud Todos
os Apps para pessoa física" (a "Oferta"). Antes de reivindicar a Oferta, você deve entender os termos e
condições que regem esta promoção ("Termos da Oferta"). Os Termos da Oferta estão são
complementares aos Termos e Condições padrão da Adobe, à Política de Uso Aceitável e à Política de
Privacidade (nossos "Termos Padrão") que regem o uso dos serviços da Adobe. Você deve criar uma
conta Adobe e aceitar os Termos de Uso da Adobe para se qualificar para esta Oferta. Ao solicitar a
Oferta, você concorda com os Termos da Oferta, além dos nossos Termos Padrão. Os termos em
maiúsculas usados aqui, mas não definidos, têm o significado dado a eles em nossos Termos Padrão. A
Acer e a Adobe se reservam o direito de rescindir esta Oferta a qualquer momento.

Qualificação para a oferta
Esta Oferta está disponível para usuários que comprarem e registrarem um PC Acer ConceptD novo e
qualificado e seguirem as instruções em Meus produtos. A solicitação deve ser feita até 31 de outubro
de 2021. Ao solicitar a Oferta, o usuário receberá o Código de Cupom da Oferta, que será usado para
resgatar a Oferta. Os usuários devem resgatar o Código de Cupom da Oferta no site de resgate da Adobe
(www.adobepartneroffer.com/GO) até a data informada em Meus produtos para receber a oferta.
Somente um (1) Código de Cupom da Oferta será disponibilizado para cada PC ConceptD qualificado.
Caso um usuário adquira vários dispositivos qualificados e tente resgatar vários Códigos de Cupom da
oferta, a Adobe ou seu agente de qualificação poderão solicitar o comprovante de compra dos
dispositivos qualificados adicionais. Se o comprovante de compra solicitado não for fornecido, a Adobe
ou seu agente de qualificação se reserva o direito de não vincular o usuário à página de qualificação ou
de encerrar a assinatura a qualquer momento. A Oferta é pessoal e intransferível. A Oferta está
disponível em todo o mundo, desde que a Adobe disponibilize a Creative Cloud para usuários finais de
pessoa física neste país. Para obter mais informações sobre a disponibilidade da Creative Cloud,
consulte o site da Adobe em:
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availabilitymatrix.pdf.

Após o término da assinatura com período limitado de três meses
Ao final do período de assinatura de três meses, os usuários poderão continuar a acessar a Adobe
Creative Cloud adquirindo uma assinatura pelo preço em vigência. Se você não renovar sua assinatura,

ela será considerada cancelada. Consulte o site da Adobe em: https://helpx.adobe.com/manageaccount/using/cancel-subscription.html para obter mais informações.

