Умови та положення використання плану «Creative Cloud – усі програми» від Adobe для окремих
користувачів (обмежений план на 3 місяці) для ПК Acer ConceptD
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На знак подяки за придбання пристрою ConceptD компанія Acer спільно з Adobe надає
тримісячний обмежений план «Creative Cloud – усі програми» від Adobe для окремих користувачів
(далі «Пропозиція»). Перш ніж подавати заявку на Пропозицію, слід зрозуміти умови та
положення, які регулюють цю акцію («Умови пропозиції»). Умови пропозиції є доповненням до
стандартних Умов та положень Adobe, Політики прийнятного використання та Політики
конфіденційності (наші «Стандартні умови»), які регулюють ваше користування послугами Adobe.
Ви повинні створити обліковий запис у Adobe та прийняти Умови використання Adobe, щоб мати
право на отримання цієї Пропозиції. Подаючи заявку на Пропозицію, ви погоджуєтесь з цими
Умовами пропозиції додатково до наших Стандартних умов. Наведені тут із великої літери, але без
визначення, терміни застосовуються у значенні, наданому їм у наших Стандартних умовах. Acer та
Adobe залишають за собою право припинити цю Пропозицію в будь-який час.

Право на отримання Пропозиції
Ця Пропозиція відкрита для користувачів, які придбають і зареєструють новий ПК Acer ConceptD,
що підпадає під умови акції, і дотримуватимуться інструкцій на сторінці Мої продукти; заявку на
Пропозицію потрібно подати до 31 жовтня 2021 року. Подавши заявку на Пропозицію, користувачі
отримають код ваучера Пропозиції, який буде використаний для активації Пропозиції. Щоб
отримати Пропозицію, користувачі повинні активувати код ваучера Пропозиції на спеціальному
веб-сайті Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) до дати, зазначеної на сторінці Мої продукти.
Для кожного ПК ConceptD, який підпадає під умови акції, буде доступний лише 1 (один) код
ваучера Пропозиції. Якщо користувач купує декілька пристроїв, які підпадають під умови акції, і
намагається активувати декілька кодів ваучера Пропозиції, Adobe або його агент може зробити
запит про підтвердження придбання додаткових відповідних пристроїв. Якщо підтвердження
придбання не надано, Adobe або його агент залишає за собою право не пов’язувати користувача зі
сторінкою виконання або припинити пропозицію у будь-який час. Пропозиція надається особисто
вам і не підлягає передачі. Пропозиція доступна по всьому світу, Adobe надає доступ до Creative
Cloud для окремих кінцевих користувачів у такій країні. Перейдіть на веб-сайт Adobe для
отримання додаткової інформації про доступність Creative Cloud за адресою:
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availabilitymatrix.pdf.

Після закінчення тримісячного обмеженого терміну плану

Після закінчення тримісячного терміну плану користувачі можуть продовжити доступ до Adobe
Creative Cloud, придбавши план за поточною ціною. Якщо ви не поновите свій план, він вважається
скасованим. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте веб-сайт Adobe за адресою:
https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

