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Bir ConceptD cihazı satın aldığınız için size "teşekkür" etmek için Acer, Adobe ile iş birliği yaparak 

"Bireysel Kullanım İçin Adobe Creative Cloud (Tüm Uygulamalar)" ("Teklif") için üç aylık sınırlı süreli bir 

abonelik sunmaktadır. Teklifi kullanmaya başlamadan önce bu promosyonun tabi olduğu hüküm ve 

koşulları anlamanız gerekir ("Teklif Şartları"). Teklif Şartları, Adobe hizmetlerini kullanımınızı düzenleyen 

Adobe'nin standart Şartlar ve Koşullar, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası'na 

("Standart Şartlar") ek olarak kabul edilir. Bu Tekliften yararlanabilmek için Adobe'de bir hesap 

oluşturmanız ve Adobe Kullanım Şartları'nı kabul etmeniz gerekir. Teklif'i kabul ederek Standart 

Şartlar'ımıza ek olarak bu Teklif Şartları'nı da kabul etmiş sayılırsınız. Burada kullanılan ancak 

tanımlanmamış büyük harfle başlayan terimler, Standart Şartlar'ımızda belirtilen anlamlarında 

kullanılmaktadır. Acer ve Adobe, bu Teklif'i dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar. 

 

Teklif Uygunluğu 

Bu Teklif, yeni ve uygun bir Acer ConceptD bilgisayar satın alıp kaydeden ve Ü rünlerim sayfasındaki 

talimatları uygulayan kullanıcılara yöneliktir ve 31 Ekim 2021 tarihine kadar talep edilmelidir. Teklif'i 

talep ederken kullanıcılara, Teklif'i kullanmak için uygulanacak bir Teklif Hediye Çeki Kodu verilir. 

Kullanıcılar teklifi almak için Teklif Hediye Çeki Kodunu, Ü rünlerim sayfasında belirtilen tarihe kadar 

Adobe'nin ödeme web sitesinde (www.adobepartneroffer.com/GO) kullanmalıdır. Uygun her bir 

ConceptD bilgisayarla  göre yalnızca bir (1) adet Teklif Hediye Çeki Kodu kullanılabilir olacaktır. Kullanıcı 

birden fazla uygun cihaz satın aldığında ve birden fazla Teklif Hediye Çeki Kodu kullanmaya çalıştığında, 

Adobe veya promosyon aracısı, ek uygun cihazların satın alındığına dair kanıt talep edebilir. Talep edilen 

satın alma kanıtı sağlanmazsa Adobe veya promosyon aracısı, kullanıcıyı promosyondan faydalanma 

sayfasına yönlendirmeme veya aboneliği dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar. Teklif size 

özeldir ve devredilemez. Adobe, Bireysel Kullanım İçin Creative Cloud'u son kullanıcılara söz konusu 

bölgede sunduğu sürece, Teklif dünya genelinde geçerlidir. Creative Cloud uygunluk durumu hakkında 

daha fazla bilgi için lütfen Adobe'yi ziyaret edin: 

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

matrix.pdf. 

 

Üç Ay Sınırlı Süreli Abonelik Sona Erdikten Sonra 

Üç aylık abonelik döneminin sonunda kullanıcılar mevcut fiyat üzerinden bir abonelik satın alarak Adobe 

Creative Cloud'a erişmeye devam edebilir. Aboneliğinizi yenilemediğiniz takdirde iptal edildiği kabul 
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edilir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Adobe web sitesine bakın: 

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

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

