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Propagační akce pro zákazníky ScanSnap iX1400 – Adobe® Acrobat® 
Všeobecné podmínky propagační akce v2.0_010621_CZ 
 
 
Tyto všeobecné podmínky platí i v případě jakéhokoli sporu nebo nesouladu s jakýmikoli jinými sděleními včetně 
reklamních nebo propagačních materiálů. Uschovejte si kopii pro svou informaci. 
 
 

Organizátor 
 
PFU (EMEA) LIMITED, společnost registrovaná v Anglii (registrační číslo 01578652) se sídlem na adrese Belmont, 
Belmont Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HE, Spojené království. 
 
 

Definice 
 

Slovní spojení Definice 

Zákazník 

Každý, kdo si zakoupil nový výrobek opravňující k účasti pro své osobní nebo pracovní 
použití a kdo není zaměstnán ani najímán společností PFU, nebo jakkoli napojen na 
společnost PFU, její distributory nebo prodejní kanály, společnost Fujitsu nebo na jakoukoli 
osobu s profesionálním vztahem k propagační akci. 

Nárokující osoba Zákazník, který se zúčastní této propagační akce odesláním svého nároku pomocí 
formuláře pro podání nároku. 

Nárok Žádost o odměnu podaná prostřednictvím formuláře pro podání nároku, který je vyplněn a 
podán zákazníkem. 

Formulář pro podání 
nároku 

on-line formulář žádosti související s touto nabídkou na webové stránce nároků  
(v provozu od 1. května 2021): https://ix1600-nest.pfuemea3.com/uk/#claim-form  

PFU 
PFU (EMEA) LIMITED, společnost registrovaná v Anglii (registrační číslo 01578652) se 
sídlem na adrese Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Spojené 
království. 

Kvalifikující země Země uvedená v oddíle 2 níže. 

Výrobek opravňující 
k účasti Dle definice v oddíle 3 níže. 

Osoba Označuje osobu starší 18 let, společnost, podnik nebo jakékoli jiné sdružení osob, ať už 
fyzických či právnických. 

Období akční 
nabídky Dle definice v oddíle 4 níže. 

Zásady ochrany 
osobních údajů 

Aktuální zásady ochrany osobních údajů společnosti PFU, jejichž kopie je k dispozici na 
adrese: https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/  
 
Nebo: https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy (od 1. května 2021) 

Odměna Roční předplatné softwaru Adobe® Acrobat® Pro DC 

  

https://ix1600-nest.pfuemea3.com/uk/#claim-form
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy
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Akční nabídka 
 

1. Tato nabídka („Nabídka“) opravňuje zákazníky, kteří si zakoupili výrobek opravňující k účasti během období 
akční nabídky, vznést nárok a obdržet odměnu v souladu s těmito všeobecnými podmínkami. 

 
 

Kvalifikační kritéria 
 

2. Tato nabídka je dostupná pro zákazníky, kteří se nacházejí v jedné z níže uvedených zemí umožňujících účast 
a kteří si zakoupili výrobek opravňující k účasti během období akční nabídky od prodejce nebo obchodníka se 
sídlem v níže uvedené zemi umožňující účast: 
 

• Belgie 
• Bulharsko 
• Chorvatsko 
• Česká republika 
• Dánsko 
• Finsko 
• Francie 
• Holandsko 
• Irsko 
• Itálie 
• Lucembursko 
• Maďarsko 
• Německo 
• Norsko 
• Polsko 
• Portugalsko 
• Rakousko 
• Řecko  
• Rumunsko 
• Slovensko 
• Slovinsko 
• Španělsko 
• Spojené království 
• Švédsko 
• Švýcarsko 

 
 

Výrobky opravňující k účasti 
 

3. Tato nabídka se vztahuje na nákupy NOVÝCH výrobků opravňujících k účasti během období akční nabídky. Je 
omezena na tyto výrobky opravňující k účasti identifikované čísly dílů: 

• ScanSnap iX1400 (číslo dílu: PA03820-B001)  
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Období akční nabídky 
 

4. Tato nabídka platí pouze pro výrobky opravňující k účasti zakoupené v tato data nebo mezi nimi: 
• Datum začátku: 1. dubna 2021  
• Datum ukončení: 30. září 2021 

 
 

Lhůta pro odeslání požadavku 
 

5. Než zákazník odešle svůj nárok, musí vyčkat 30 dní od data, kdy byl výrobek opravňující k účasti zakoupen 
(počítá se 30 kalendářních dní od data na faktuře). Tato 30denní lhůta slouží ke shromáždění informační o 
prodeji pro potvrzení nároku a zajistí také, aby tato nabídka nebyla zneužita zákazníky, kteří po podání 
nároku výrobek opravňující k účasti vrátí. 

 
6. Zákazník musí svůj nárok podat nejpozději 60 dní od data zakoupení výrobku opravňujícího k účasti (počítá se 

60 kalendářních dní od data na faktuře). 
 

Příklad 1: Výrobek opravňující k účasti zakoupen 1. dubna 2021: 
• Nejčasnější datum k podání nároku: 1. května 2021 (30 kalendářních dní od data zakoupení) 
• Poslední datum k podání nároku: 31. května 2021 (60 kalendářních dní od data zakoupení) 

 
Příklad 2: Výrobek opravňující k účasti zakoupen 30. června 2021: 

• Nejčasnější datum k podání nároku: 30. července 2021 (30 kalendářních dní od data zakoupení) 
• Poslední datum k podání nároku: 29. srpna 2021 (60 kalendářních dní od data zakoupení) 

 
 

Odeslání nároku 
 

7. Nároky musí podávat zákazník, který si výrobek opravňující k účasti zakoupil. Partneři PFU, prodejci, 
obchodníci, distributoři nebo zúčastnění velkoobchodníci nesmějí podávat nároky jménem svých zákazníků. 
Nabídka je nepřenosná na jinou osobu. 

 
8. Spolu s nárokem je nutno zaslat doklad o zakoupení v podobě faktury s vyznačením data zakoupení výrobku 

opravňujícího k účasti a čísla dílu prostřednictvím funkce nahrání v on-line formuláři pro podání nároku, jinak 
nebudeme moci nárok potvrdit. Pokud má doklad o zakoupení více než 1 stranu, zkontrolujte, zda jsou 
oskenované a nahrané všechny strany dokumentu. 
 

9. Každý zákazník smí během období akční nabídky podat maximálně jeden nárok bez ohledu na počet 
zakoupených výrobků opravňujících k účasti. 
 

10. Jakékoli nároky podané s chybějícími, nesprávnými, neplatnými nebo falešnými informacemi budou 
zamítnuty a jakékoli zdvojené nároky budou rovněž zamítnuty. 
 

11. Veškerá dokumentace poskytnutá ve spojení s touto nabídkou se stává majetkem PFU a nebude vracena. 
Poskytnutí falešných, nesprávných, zavádějících či podvodných nároků či dokumentace může vést k 
vyloučení z účasti na této nabídce a na budoucích propagačních akcích PFU a taková nárokující osoba může 
být vystavena vyšetřování nebo žalobám podaným společností PFU. 
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Vyřizování nároku 
 

12. Aby nárokující osoba úspěšně požádala o odměnu, musí: 
 

a. Splnit kvalifikační kritéria stanovená v těchto všeobecných podmínkách 
 

b. Zakoupit si výrobek opravňujícího k účasti od prodejce či obchodníka v zemi umožňující účast  
 

c. Podat svůj nárok ve správné době v souladu s výše uvedeným oddílem 6. 
 

d. Přejít na Úvodní stránku propagační akce on-line a zadat požadované údaje do formuláře pro podání 
nároku  
 

e. Nahrát kopii faktury potvrzující zakoupení výrobku opravňujícího k účasti  
 

f. Přečíst si tyto všeobecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů a vyslovit s nimi souhlas 
 

g. Vyslovit souhlas s tím, že PFU bude shromažďovat, ukládat a zpracovávat údaje poskytnuté s 
nárokem 
 

h. Splnit veškerá kritéria uvedená v těchto všeobecných podmínkách 
 

Poznámka: Doporučujeme zkontrolovat, zda e-maily od nás nejsou zablokovány filtry nevyžádané pošty. 
 
 

Ověření žádosti a plnění 
 

13. Krátce po podání nároku bude zaslán e-mail na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři pro podání nároku 
během jeho odeslání. Tento první e-mail potvrzuje nárokující osobě přijetí podaného nároku. Zkontrolujte si 
složku nevyžádané pošty, aby vám neunikly žádné aktuální informace zasílané e-mailem. 
 

14. Nároky budou obvykle zpracovávány do 7 dní od podání. Po zpracování nároku bude nárokující osobě zaslán 
e-mail s informací o tom, že její nárok byl buď schválen, nebo zamítnut, a to na základě splnění kritérií 
uvedených v těchto všeobecných podmínkách.  

 
15. Jakmile bude žádost schválena, obdrží žadatel e-mail se schválením obsahující kód poukazu a odkaz na 

oficiální web Adobe, kde je možné poukaz uplatnit. 
 

• Na oficiálním webu Adobe se musí žadatel přihlásit ke stávajícímu účtu Adobe, nebo si vytvořit nový 
účet Adobe a zadat kód poukazu na roční předplatné, které bude přidáno k jeho účtu Adobe. 
 

• Vytvoření účtu Adobe je podmíněno tím, že si žadatel přečte a přijme zásady ochrany osobních údajů 
a podmínky používání společnosti Adobe. 

 
 

Vyloučení a neplatné nároky 
 

16. Tato nabídka není dostupná pro následující nebo se na následující nevztahuje: 
 

a. Zákazníky se sídlem v jiných zemích než v zemích umožňujících účast. 
 

b. Výrobky zakoupené od prodejců či obchodníků se sídlem v jiných zemích než v zemích umožňujících 
účast. 

https://www.scansnapit.com/uk/scansnap-ix1400-adobe-offer/
https://www.adobe.com/cz/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/cz/legal/terms.html
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c. Zaměstnance PFU, Fujitsu nebo jejich bezprostřední rodinné příslušníky. 
 

d. Partnery PFU, jejich zástupce, jakékoli distributory, prodejce, maloobchodníky, internetové prodejce 
nebo zúčastněné velkoobchodníky podílející se na prodeji nebo pronájmu produktů, služeb nebo 
řešení skenerů nebo jakékoli osoby profesionálně spojené s nabídkou (nebo členy jejich rodiny či 
domácnosti). 

 
e. Pokud byl výrobek opravňující k účasti, na kterém je nárok založen, zakoupen k dalšímu prodeji, 

pronájmu nebo je nárokující osobou dále prodáván. 
 

f. Použité nebo repasované produkty (např. zakoupené na eBay), které nejsou novými produkty. 
 

17. Pokud kvalifikovaný produkt, v souvislosti s nímž byla uplatněna žádost vůči prodejci, maloobchodníkovi 
nebo jiné osobě, od které byl zakoupen, po odeslání žádosti z jakéhokoli důvodu vrátíte, žádost bude 
zneplatněna a společnost PFU bude oprávněna zastavit nebo zrušit jakékoli plnění odměn a zabránit 
zákazníkovi podávat další žádosti. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena. 
 

18. Tuto nabídku nelze použít ve spojení s jakoukoli jinou nabídkou PFU, slevou či propagační akcí, při níž byla 
zákazníkovi ze strany PFU nebo jejích prodejců, obchodníků či jiných distributorů nabízena jiná cenová 
nabídka než cena standardního kanálu. 

 
19. PFU si vyhrazuje právo zneplatnit jakýkoli nárok, pokud se po prošetření zjistí podvodné činnosti či jiné 

neobvyklé kroky v dodavatelském řetězci od distributora k prodejci a ke koncovému uživateli nebo v jakékoli 
jiné oblasti, která je v rozporu s duchem této nabídky. 

 
20. Jakákoli žádost, na které bude použito stejné jméno, název společnosti, e-mailová adresa, poštovní adresa, 

telefonní číslo nebo sériové číslo skeneru jako u jiné žádosti, bude zamítnuta jako zdvojená žádost podle 
článku 9. 

 
21. Jakýkoli nárok předložený s dokladem o nákupu, podle kterého nárokující osoba produkt zakoupila přímo od 

distributora, bude zamítnut podle článku 16d. 
 

22. Společnost PFU nebude za žádných okolností schopna zpracovávat nároky nebo se zabývat jakýmikoli 
položkami nabízenými v předchozích propagačních akcích, jejichž platnost již vypršela. Můžeme zpracovat 
pouze nároky a dodat nabízené položky pro aktuální propagační akci.  

 
 
Omezení odpovědnosti 
 

23. PFU nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo škody na technickém vybavení, hardwaru, softwaru, 
serveru, webové stránce nebo internetu, které buď brání nebo jinak znemožní zákazníkovi podat nárok nebo 
se jinak zapojit do této nabídky. 
 

24. Za jakékoli daňové závazky plynoucí z této nabídky odpovídá nárokující osoba. 
 

25. PFU může prohlásit tuto nabídku za neplatnou, pokud je zdaněna, regulována, zakázána či omezena 
příslušnými zákony. Rozhodnutí PFU v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi této nabídky budou konečná a 
závazná. 
 

26. PFU nenese odpovědnost za žádné neplnění smluvních povinností, kterého se dopustí jakákoli třetí strana. 
 

27. PFU si vyhrazuje právo zrušit nebo doplnit tuto nabídku nebo tyto všeobecné podmínky v kterékoli fázi. 
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Další právní ustanovení 
 

28. Žádost bude schválena a odměna bude zákazníkovi zaslána až poté, co zákazník splní všechna kritéria 
a povinnosti stanovené v těchto smluvních podmínkách.  Odesláním žádosti zákazník potvrzuje, že přijímá 
tyto smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů. 
 

29. PFU si vyhrazuje právo pozorně kontrolovat použití propagační webové stránky včetně adres IP uživatelů, 
aby mohla identifikovat zneužití a zneplatnit nároky, pokud má důvod se domnívat, že tyto nároky nesplňují 
kvalifikující kritéria uvedená v těchto všeobecných podmínkách nebo pokud byly tyto všeobecné podmínky 
jakkoli porušeny. 

 
30. Tato nabídka a tyto všeobecné podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu a jsou vytvořeny v souladu s nimi a 

všechny strany se výslovně zavazují, že se budou v souvislosti se všemi spory vzniklými na základě této 
nabídky a těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi řídit výlučně jurisdikcí anglických a 
velšských soudů. 

 
31. Tyto všeobecné podmínky jsou sepsány v angličtině a byly přeloženy do dalších jazyků.  Anglická verze těchto 

všeobecných podmínek (a jakéhokoli oznámení či jiného dokumentu souvisejícího s těmito všeobecnými 
podmínkami) je rozhodující v případě jakékoli sporu či nesouladu. 

 
 

Zákaznická podpora. 
 
Pokud potřebujete pomoc nebo máte dotazy týkající se této nabídky nebo stavu nároku, obraťte se na nás 
prostřednictvím nástroje LiveChat. 

 
Pracovní doba je pondělí–pátek, 9:00–17:00 místního času a tehdy, když je nástroj LiveChat zobrazen na webových 
stránkách. 

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 
„Správce údajů“ PFU (EMEA) LIMITED bere ochranu vašeho soukromí velmi vážně. Vaše osobní údaje budeme 
používat pouze pro výslovný konkrétní účel, pro který byly poskytnuty, a nebudeme je sdílet s nikým jiným, kdo 
nejedná naším jménem bez vašeho svolení.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery a zástupci 
„Zpracovateli údajů“ pro správu zákazníků, prodej, marketing a výzkum v souvislosti s výrobky a službami, které 
poskytuje společnost PFU (EMEA) LIMITED. Vaše údaje budou chráněny fyzicky i elektronicky v souladu s obecným 
nařízením o ochraně údajů a budou uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu. 
 
Další informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 
 
 

Správce údajů 
 
PFU (EMEA) LIMITED 
Belmont 
Belmont Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1HE 
Spojené království 
 

https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
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Zpracovatel údajů 
 
Sykes Global Services Limited 
Calder House 
599 Calder Road 
Edinburgh 
EH11 4GA 
Spojené království 
 
 
Po vytvoření účtu Adobe se společnost Adobe Inc stává správcem údajů, který shromažďuje, ukládá a zpracovává 
údaje o vašem účtu na základě samostatné smlouvy o ochraně osobních údajů mezi držitelem účtu a společností 
Adobe, v souladu s jejich zásady ochrany osobních údajů. Data spojená s vaším účtem Adobe nejsou sdílena se 
společností PFU. 
 
 

O společnosti PFU 
 
Skenery dokumentů ScanSnap navrhuje a vyrábí společnost PFU LIMITED ze skupiny společností Fujitsu. Na trh je v 
Evropě, Blízkém východě a v Africe uvádí a podporu k nim poskytuje PFU (EMEA) LIMITED, pobočka společnosti PFU 
LIMITED.  
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