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În semn de mulţumire specială pentru achiziţionarea unui dispozitiv ConceptD, Acer a făcut echipă cu
Adobe pentru a vă oferi un abonament cu termen limitat de trei luni pentru „Adobe Creative Cloud
Toate aplicaţiile, Persoană individuală” („Oferta”). Înainte de valorificarea Ofertei, trebuie să înţelegeţi
termenii şi condiţiile care guvernează această promoţie („Termenii ofertei”). Termenii ofertei
completează Termenii şi condiţiile standard, Politica de utilizare acceptabilă şi Politica de
confidenţialitate Adobe („Termenii noştri standard”), care guvernează utilizarea serviciilor Adobe.
Trebuie să creaţi un cont Adobe şi să acceptaţi Termenii de utilizare Adobe pentru a fi eligibil/ă pentru
această Ofertă. Prin revendicarea ofertei, sunteţi de acord cu Termenii ofertei, în completarea
Termenilor standard. Termenii scrişi aici cu majuscule, care nu sunt definiţi, au înţelesul atribuit în
Termenii standard. Acer şi Adobe îşi rezervă dreptul de a încheia această Ofertă în orice moment.

Eligibilitatea ofertei
Această Ofertă este deschisă pentru utilizatorii care achiziţionează şi înregistrează un PC ConceptD Acer
nou şi eligibil şi care respectă instrucţiunile din Produsele mele şi trebuie să fie revendicată până pe 31
octombrie 2021. După revendicarea Ofertei, utilizatorii vor primi un cod voucher de ofertă care va fi
utilizat pentru valorificarea Ofertei. Utilizatorii trebuie să valorifice codul voucher de ofertă pe site-ul
web de valorificare Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) până la data menţionată în Produsele
mele pentru a primi oferta. Doar un (1) cod voucher de ofertă va fi disponibil pentru fiecare PC
ConceptD eligibil. În cazul în care un utilizator achiziţionează mai multe dispozitive eligibile şi încearcă să
valorifice mai multe coduri voucher de ofertă, Adobe sau agentul său pot solicita dovada achiziţiei
dispozitivelor calificate suplimentare. Dacă dovada solicitată a achiziţiei nu este furnizată, Adobe sau
agentul său îşi rezervă dreptul să nu trimită utilizatorul la pagina de procurare sau să rezilieze
abonamentul în orice moment. Oferta este personală pentru dvs. şi nu poate fi transferată. Oferta este
disponibilă la nivel global, dacă Adobe face Creative Cloud pentru persoane individuale disponibil pentru
utilizatorii finali în ţara respectivă. Consultaţi site-ul web Adobe pentru mai multe informaţii despre
disponibilitatea Creative Cloud la adresa:
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availabilitymatrix.pdf.

După încheierea abonamentului cu termen limitat de trei luni
La încheierea termenului de trei luni pentru abonament, utilizatorii pot continua să acceseze Adobe
Creative Cloud achiziţionând un abonament la preţul curent. Dacă nu vă reînnoiţi abonamentul, acesta

este considerat anulat. Consultaţi site-ul web Adobe la adresa: https://helpx.adobe.com/manageaccount/using/cancel-subscription.html for more information.

