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Som ett särskilt tack för att du köper en ConceptD-enhet har Acer inlett ett samarbete med Adobe för 

att tillhandahålla en tremånaders begränsad prenumeration på "Adobe Creative Cloud Alla program, 

Enskilda personer" ("Erbjudandet"). Innan du gör anspråk på Erbjudandet bör du förstå 

användarvillkoren som gäller för kampanjen ("Erbjudandevillkor"). Erbjudandevillkoren gäller utöver 

Adobes standardvillkor, Policy för godtagbar användning och Integritetspolicy (våra "Standardvillkor") 

som reglerar din användning av Adobes tjänster. Du måste skapa ett konto hos Adobe och godkänna 

Adobes användarvillkor för att kunna utnyttja Erbjudandet. När du gör anspråk på Erbjudandet 

godkänner du de här Erbjudandevillkoren utöver våra standardvillkor. Termer med inledande versal som 

används här, men som inte definieras, har den betydelse de har i våra Standardvillkor. Acer och Adobe 

förbehåller sig rätten att avsluta Erbjudandet när som helst. 

 

Berättigande till Erbjudandet 

Erbjudandet är öppet för användare som köper och registrerar en ny och kvalificerad Acer ConceptD-

dator och följer instruktionerna under Mina produkter. Detta måste göras senast den 31 oktober 2021. 

När du har gjort anspråk på Erbjudandet får du en Erbjudandekampanjkod som du kan använda för att 

lösa in Erbjudandet. Användare måste lösa in Erbjudandekampanjkoden på Adobes webbplats för 

inlösen (www.adobepartneroffer.com/GO) innan det datum som anges under Mina produkter för att få 

Erbjudandet. Endast en (1) Erbjudandekampanjkod görs tillgänglig per berättigad ConceptD-dator. I 

händelse av att en användare köper flera giltiga enheter och försöker lösa in flera 

Erbjudandekampanjkoder kan Adobe eller dess agent för slutförande begära ett inköpsbevis för de extra 

kvalificerade enheterna. Om det begärda inköpsbeviset inte tillhandahålls förbehåller sig Adobe eller 

dess agent för slutförande rätten att inte länka användaren till slutförandesidan eller när som helst 

avsluta prenumerationen. Erbjudandet är personligt för dig och kan inte överlåtas. Erbjudandet är 

tillgängligt över hela världen, förutsatt att Adobe gör Creative Cloud för enskilda personer är tillgängligt 

för slutanvändare i det landet. Mer information om Creative Cloud-tillgänglighet finns på Adobes 

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

availability-matrix.pdf.  

 

Efter att den begränsade tremånadersprenumerationen upphör 

I slutet av prenumerationsperioden på tre månader kan användarna fortsätta att använda Adobe 

Creative Cloud genom att köpa en prenumeration till det aktuella priset. Om du inte förnyar 
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prenumerationen anses den vara uppsagd. Mer information finns på Adobes webbplats: 

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