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Como agradecimento especial por ter adquirido um dispositivo ConceptD, a Acer, em parceria com a 

Adobe, oferece-lhe uma subscrição limitada de três meses de "Adobe Creative Cloud All Apps, 

Individual" (a "Oferta"). Antes de reclamar a Oferta, deve compreender os termos e as condições que 

regem esta promoção ("Termos da Oferta"). Os Termos da Oferta complementam os Termos e 

Condições, a Política de Utilização Aceitável e a Política de Privacidade gerais (os nossos "Termos 

Gerais") da Adobe que regem a utilização dos serviços da Adobe. O utilizador tem de criar uma conta na 

Adobe e aceitar os Termos de Utilização da Adobe para ser elegível para esta Oferta. Ao reclamar esta 

Oferta, o utilizador aceita estes Termos da Oferta e os nossos Termos Gerais. Os termos em maiúscula 

utilizados no presente documento, mas que não foram definidos, têm o mesmo significado dos termos 

utilizados nos nossos Termos Gerais. A Acer e a Adobe têm o direito de terminar esta Oferta a qualquer 

momento. 

 

Elegibilidade para a oferta 

Esta Oferta está disponível para utilizadores que comprem e registem um PC Acer ConceptD novo e 

elegível, sigam as instruções em Os meus produtos e reclamem a oferta até 31 de outubro de 2021. 

Após reclamarem a Oferta, os utilizadores receberão um Código de Voucher da Oferta que será utilizado 

para usufruir da Oferta. Os utilizadores devem utilizar o Código de Voucher da Oferta no respetivo 

website da Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) até à data indicada em Os meus produtos para 

receberem a oferta. Será disponibilizado apenas um (1) Código de Voucher da Oferta por cada PC 

ConceptD elegível. No caso de um utilizador adquirir vários dispositivos elegíveis e tentar utilizar vários 

Códigos de Voucher da Oferta, a Adobe ou o seu agente de execução pode solicitar uma prova de 

compra dos dispositivos qualificados adicionais. Se o comprovativo de compra solicitado não for 

fornecido, a Adobe ou o seu agente de execução tem o direito de não fornecer o link para a página de 

execução ao utilizador ou terminar a subscrição a qualquer momento. A Oferta é pessoal e 

intransmissível. A Oferta está disponível em todos os países onde a Adobe disponibiliza a Creative Cloud 

for Individuals aos seus utilizadores. Para verificar a disponibilidade da Creative Cloud, consulte o 

website da Adobe em:   

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

matrix.pdf. 

 

Após o final da subscrição limitada de três meses 
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No final do período de subscrição de três meses, os utilizadores podem continuar a aceder à Adobe 

Creative Cloud se adquirirem uma subscrição ao preço atual. Se não renovar a sua subscrição, esta será 

considerada cancelada. Consulte o website da Adobe em: https://helpx.adobe.com/manage-

account/using/cancel-subscription.html para saber mais. 
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