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ScanSnap iX1400 – Adobe® Acrobat® ügyfélpromóció 
A promóció Általános Szerződési Feltételei v2.0_010621_HU 
 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek irányadók bármely más kommunikációval - ideértve a reklám- vagy promóciós 
anyagokat is - való szembenállás vagy ellentmondások esetén. Kérjük, őrizzen meg egy példányt tájékoztatás 
céljából. 
 
 

Promoter 
 
PFU (EMEA) LIMITED, Angliában bejegyzett társaság (bejegyzési szám: 01578652), amelynek székhelye: Belmont, 
Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Egyesült Királyság. 
 
 

Meghatározások 
 

Kifejezés Meghatározás 

Ügyfél 

Bárki, aki új Jogosult Terméket vásárolt saját személyes, vagy üzleti használatára, és aki 
nem áll a PFU, annak Forgalmazóinak vagy Viszonteladói Csatornájának, vagy a Fujitsu-nak 
az alkalmazásában vagy foglalkoztatásában, illetve a promócióhoz szakmailag nem 
kapcsolódó személy. 

Igénylő Olyan ügyfél, aki részt vesz ebben a promócióban azáltal, hogy igénylést nyújt be az 
Igénylőlap segítségével. 

Igénylés A jutalomra benyújtott igénylés, amelyet az Ügyfél töltött ki és nyújtott be az Igénylőlap 
segítségével. 

Igénylőlap A jelen promócióval kapcsolatos online igénylőlap az igénylések honlapján (2021. május 1-
től elérhető): https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form  

PFU PFU (EMEA) LIMITED, Angliában bejegyzett társaság (bejegyzési szám: 01578652), 
székhelye: Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Egyesült Királyság. 

Jogosult ország Az alábbi 2. szakaszban felsorolt országok egyike. 

Jogosult termék Az alábbi 3. szakaszban meghatározottak szerint. 

Személy 18 éven felüli személy, cég, társaság vagy személyek bármely más testülete, legyen az 
bejegyzett vagy nem bejegyzett. 

Promóciós időszak Az alábbi 4. szakaszban meghatározottak szerint. 

Adatvédelmi 
szabályzatát 

A PFU érvényes adatvédelmi irányelveinek egy példánya a következő címen érhető el: 
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/  
 
vagy: https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy  (2021. május 1-től elérhető) 

Jutalom 1 éves előfizetés Adobe® Acrobat® Pro DC 

  

https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy
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Promóciós ajánlat 
 

1. Ez az ajánlat (az „ajánlat”) feljogosítja azokat az ügyfeleket, akik a promóció időtartama alatt jogosult 
terméket vásároltak, hogy igénylést nyújtsanak be a Jutalom megszerzésére, a jelen Általános Szerződési 
Feltételek alapján. 

 
 

Jogosultsági feltételek 
 

2. Ez az ajánlat azon ügyfelek számára érvényes, akik az alább felsorolt jogosult országokban a promóciós 
időszak alatt vásároltak jogosult terméket, az alább felsorolt jogosult országokban található viszonteladóktól 
vagy kereskedőktől: 
 

• Ausztria 
• Belgium 
• Bulgária 
• Cseh Köztársaság 
• Dánia 
• Egyesült Királyság 
• Finnország 
• Franciaország 
• Görögország 
• Hollandia 
• Horvátország 
• Írország 
• Lengyelország 
• Luxemburg 
• Magyarország 
• Németország 
• Norvégia 
• Olaszország 
• Portugália 
• Románia 
• Spanyolország 
• Svájc 
• Svédország 
• Szlovákia 
• Szlovénia 

 
 

Jogosult termékek 
 

3. Ez az ajánlat az ÚJ jogosult termékek vásárlására vonatkozik a promóciós időszak alatt. Ezekre a jogosult 
termékekre korlátozódik, amelyeket a cikkszámuk azonosít: 

a. ScanSnap iX1400 (cikkszám: PA03820-B001)  
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Promóciós időszak 
 

4. Ez az ajánlat csak azokra a jogosult termékekre érvényes, amelyek a következő dátumokon, vagy dátumok 
között vásároltak: 

a. Kezdési időpont: 2021. április 1 
b. A befejezés dátuma: 2021. szeptember 30 

 
 

Az Igénylés benyújtására szolgáló időkeret 
 

5. Az Ügyfélnek a Igénylés benyújtása előtt 30 napot kell várnia a megfelelő termék megvásárlásának napjától 
(a számlán feltüntetett dátumtól számított 30 naptári nap után adható be). Ezt a 30 napos ablakot arra 
használjuk, hogy értékesítési információkat gyűjtsünk az Igénylések érvényesítéséhez, illetve annak 
biztosításához, hogy az Ügyfelek nem élnek vissza ezzel az ajánlattal oly módon, hogy a Minősített Terméket 
visszaküldik az Igénylés benyújtása után. 

 
6. Az Ügyfélnek legkésőbb a Jogosult Termék vásárlásának dátumától számított 60 napon belül kell benyújtania 

Igénylését (a számlán feltüntetett dátumtól számítva 60 nap után adható be). 
 

1 példa: 2021. április 1-án vásárolt jogosult termék: 
• Az Igénylés benyújtási lehetőségének legkorábbi időpontja: 2021. május 1 (a vásárlás napjától 30 

naptári napot számítva) 
• Az Igénylés benyújtási lehetőségének utolsó időpontja: 2021. május 31 (a vásárlás napjától 60 

naptári napot számítva) 
 

2 példa: 2021. június 30-én vásárolt jogosult termékek: 
• Az Igénylés benyújtási lehetőségének legkorábbi időpontja: 2021. július 30 (a vásárlás napjától 30 

naptári napot számítva) 
• Az Igénylés benyújtási lehetőségének utolsó időpontja: 2021. augusztus 29 (a vásárlás napjától 60 

naptári napot számítva) 
 
 

Az igénylés benyújtása 
 

7. Az igényléseket olyan ügyfél nyújthatja be, aki jogosult terméket vásárolt. A PFU partnerek, kiskereskedők, 
viszonteladók, disztribútorok vagy résztvevő kizárólagos képviselők nem nyújthatnak be igénylést ügyfeleik 
nevében. Az ajánlat nem ruházható át más személyre. 

 
8. Az igényléssel együtt be kell nyújtani a vásárlás igazolását számla formájában, amelyen szerepel a jogosult 

termék vásárlásának dátuma és a cikkszám, az online igénylőlap feltöltési funkciójának segítségével, 
különben nem tudjuk érvényesíteni az igénylést. Amennyiben a vásárlást igazoló dokumentum több mint 1 
oldal, akkor ellenőrizze, hogy a dokumentum minden oldalát beolvasták és feltöltötték-e. 
 

9. A promóciós időszak alatt Ügyfelenként legfeljebb egy igénylés nyújtható be, függetlenül a megvásárolt 
jogosult termékek számától. 
 

10. Minden hiányos, helytelen, érvénytelen vagy hamis információval benyújtott igénylést elutasítunk, és az 
esetleges igénylési másolatokat elutasítjuk. 
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11. Az Ajánlattal kapcsolatban benyújtott összes dokumentáció a PFU tulajdonába kerül, és ezeket nem juttatjuk 
vissza. A hamis, helytelen, félrevezető vagy csalárd állítások vagy dokumentumok benyújtása kizárhatja ezt 
az ajánlatot és a jövőbeni PFU promóciókat, és azt eredményezheti, hogy az Igénylőt büntetőeljárás alá 
vonják, vagy a PFU keresetet nyújthat be. 

 
 

Igénylési folyamat 
 

12. A Jutalom sikeres igényléséhez az Igénylőnek a következő lépéseket kell megtennie: 
 

a. Meg kell felelnie a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogosultsági feltételeknek 
 

b. Meg kell, hogy vásároljon egy jogosult terméket egy jogosult ország viszonteladójától vagy 
kiskereskedőjétől  
 

c. Be kell nyújtania az igénylést a megfelelő időben, a fenti 6. szakasznak megfelelően. 
 

d. Lépjen online a Promóció céloldalára, és írja be a kért adatokat az Igénylőlapra  
 

e. Töltse fel a jogosult termék vásárlásának számláját  
 

f. Kérjük, hogy olvassa el és fogadja el ezeket a feltételeket és adatvédelmi irányelveket 
 

g. Hozzájárulás ahhoz, hogy a PFU összegyűjtse, tárolja és feldolgozza a igényléssel együtt benyújtott 
adatokat 
 

h. Teljesítse a jelen Általános Szerződési Feltételekben részletezett összes kritériumot 
 

Megjegyzés:  Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy e-mailjeinket nem blokkolják-e az e-mail spam szűrők. 
 
 

Kérelem érvényesítése és teljesítése 
 

13. Röviddel az igénylés benyújtása után e-mailt küldünk arra az e-mail címre, amelyet az igénylés benyújtásakor 
megadott. Ez az első e-mail megerősíti, hogy értesítsük az igénylőt arról, hogy beérkezett az igénylésük. 
Kérjük, ellenőrizze a spam mappát, hogy biztosan ne mulassza el az e-mailes frissítéseinket. 
 

14. Az igényléseket általában a benyújtástól számított 7 napon belül dolgozzuk fel. Az igénylés feldolgozását 
követően e-mailt küldünk az igénylőnek, amelyben értesítjük őket arról, hogy az igénylésüket a jelen 
Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek alapján jóváhagyták vagy elutasították.  

 
15. A kérelem jóváhagyását követően a kérelmező jóváhagyási e-mailt kap, amelyben megtalálja az 

utalványkódot, valamint az Adobe hivatalos webhelyére mutató hivatkozást, ahol beválthatja az utalványt. 
 

• Miután a kérelmező megnyitja az Adobe hivatalos webhelyét, be kell jelentkeznie egy meglévő 
Adobe-fiókba, vagy létre kell hoznia egy új Adobe-fiókot, és meg kell adnia a 1 éves előfizetésre szóló 
utalvány kódját, amelyet hozzá kíván adni az Adobe-fiókjához. 
 

• Az Adobe-fiók létrehozásához a kérelmezőnek el kell olvasnia és el kell fogadnia az Adobe 
adatvédelmi szabályzatát és használati feltételek. 

 
 
 

https://www.scansnapit.com/uk/scansnap-ix1400-adobe-offer/
https://www.adobe.com/hu/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/hu/legal/terms.html
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Kizárások és érvénytelen igénylések 
 

16. Ez az ajánlat nem áll rendelkezésre, és nem vonatkozik a következőkre: 
 

a. A jogosult országokon kívüli országokban található ügyfelek számára. 
 

b. A minősített országokon kívüli országokban található viszonteladóktól vagy kiskereskedőktől vásárolt 
termékekre. 

 
c. A PFU, a Fujitsu alkalmazottaira vagy közvetlen családtagjaikra. 

 
d. A PFU-nak a szkennertermékek, szolgáltatások vagy megoldások értékesítésében vagy 

bérbeadásában résztvevő partnerei, ügynökei, bármely forgalmazó, viszonteladó, kiskereskedő vagy 
résztvevő készletek, vagy az ajánlattal kapcsolatban levő bármely személy (vagy családjának vagy 
háztartásának tagjai). 

 
e. Ha az Igénylés alapjául szolgáló jogosult terméket viszonteladás, bérlet, lízing céljából vásárolta meg 

az igénylő, vagy ha azt már újra eladta. 
 

f. Használt vagy felújított termékek (pl. az eBay-en vásároltak), amelyek nem új termékek. 
 

17. Ha a kérelmező a Kérelem benyújtását követően bármilyen okból visszaküldi a forgalmazónak, 
viszonteladónak vagy más értékesítést végző személynek a Jogosult Terméket, amelyhez kapcsolódóan 
Kérelmet nyújt be, a Kérelem semmisnek tekintendő, és a PFU jogosult leállítani vagy megszakítani a Jutalom 
kiszállítását, és ezt követően az Ügyfél nem küldhet be további Kérelmet. Ez nem érinti az Ön törvényben 
meghatározott jogait. 
 

18. Ez az ajánlat nem használható fel más PFU ajánlattal, engedménnyel vagy promócióval együtt, ahol a PFU, 
illetve viszonteladói, kiskereskedői vagy más forgalmazói útján a normál csatornaárak helyett speciális 
árazást ajánlott az Ügyfélnek. 

 
19. A PFU fenntartja a jogot arra, hogy bármely igénylést érvénytelenítsen, ha a vizsgálatot követően csalárd 

tevékenységek vagy egyéb rendellenességek tapasztalhatók az ellátási láncban a forgalmazótól a 
viszonteladóig a végfelhasználóig, vagy bármilyen más olyan kérdésben, amely nem felel meg az Ajánlat 
szellemének. 

 
20. Azokat a kérelmeket, amelyeknél egy másik kérelemnél megadottal azonos nevet, cégnevet, e-mail-címet, 

postacímet, telefonszámot vagy szkennersorozatszámot adnak meg, a 9. pont értelmében elutasítjuk. 
 

21. A vásárlási igazolással benyújtott minden olyan igénylést, amely azt mutatja, hogy a terméket az igénylő 
közvetlenül a forgalmazótól vásárolta meg, a 16d. szakasz alapján elutasítjuk. 

 
22. A PFU semmilyen körülmények között nem tudja feldolgozni vagy teljesíteni az olyan igényeket, amelyek 

bármely már lejárt promóciókban ajánlott termékeket ajánlottak. Csak az aktuális promócióhoz tudjuk 
feldolgozni az igényléseket és teljesíteni a felajánlott termékeket.  

 
 

Felelősség korlátozása 
 

23. A PFU nem vállal felelősséget semmilyen műszaki, hardver-, szoftver-, szerver-, weboldal- vagy 
internetszolgáltatási meghibásodásért, vagy bármilyen olyan kárért, amely meggátolja vagy más módon 
akadályozza az Ügyfelet abban, hogy igénylést jelentsen be, vagy más módon részt vegyen ebben az 
Ajánlatban. 
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24. Az Ajánlatból eredő bármilyen adókötelezettség az Igénylő felelőssége. 
 

25. A PFU érvénytelenné nyilváníthatja ezt az ajánlatot, ha az alkalmazandó jogszabályok megadóztatják, 
szabályozzák, tiltják vagy korlátozzák azt. A PFU döntései az Ajánlat bármely aspektusával kapcsolatban 
véglegesek és kötelező érvényűek. 
 

26. A PFU nem felel azért, ha harmadik fél nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 
 

27. A PFU fenntartja a jogot, hogy bármely szakaszban törölje vagy módosítsa ezt az ajánlatot vagy a jelen 
Általános Szerződési Feltételeket. 

 
 

Egyéb jogi kérdések 
 

28. A Kérelmet csak akkor hagyjuk jóvá, és a Jutalmat csak akkor küldjük el az Ügyfélnek, ha az Ügyfél minden 
meghatározott feltételt teljesít, valamint megfelel a jelen feltételekben szereplő kötelességeinek.  A Kérelem 
benyújtásával az Ügyfél kijelenti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot. 
 

29. A PFU fenntartja a jogot, hogy szorosan figyelemmel kísérje a promóciós weboldal használatát, ideértve a 
felhasználók IP-címeit is, hogy azonosítsa a visszaéléseket és érvénytelenítse az igényléseket, ha okkal 
feltételezi, hogy az ilyen igénylések nem felelnek meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben említett 
minősítési kritériumoknak, vagy hogy ezeket egyéb módon megsértették. 

 
30. Ezt az ajánlatot és a jelen Általános Szerződési Feltételeket az angliai és walesi törvények szabályozzák és 

értelmezik, és mindkét fél visszavonhatatlanul vállalja, hogy aláveti magát az angol és a walesi bíróság 
kizárólagos joghatóságának minden olyan vitában, amely jelen Ajánlattal és Feltételekkel kapcsolatosan 
merül fel, vagy ezekből ered. 

 
31. A jelen Általános Szerződési Feltételek angol nyelven készültek és lefordították más nyelvekre. A jelen 

Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változata (és a jelen Általános Szerződési Feltételekkel 
kapcsolatos bármely értesítés vagy más dokumentum az irányadó, ha konfliktus vagy következetlenség áll 
fenn). 

 
 

Ügyfélszolgálat 
 
Ha segítségre van szüksége, vagy kérdése van az Ajánlattal vagy az Igénylés állapotával kapcsolatban, felveheti 
velünk a kapcsolatot a LiveChat-on keresztül. 

 
Nyitvatartási idő hétfőtől péntekig, 09.00 – 17.00 óráig helyi idő szerint, illetve amikor a LiveChat widget látható a 
weboldalon. 
 
 

  

https://scansnapit.com/uk/privacy-policy
https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/livechat
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Adatvédelmi nyilatkozat 
 
A PFU (EMEA) LIMITED „Az Adatkezelő” nagyon komolyan veszi a személyes adatainak védelmét. Személyes adatait 
csak arra a kifejezett célra használjuk fel, amelyre azokat megadta, és az Ön engedélye nélkül nem osztjuk meg 
azokat senkivel, aki nem a mi nevünkben jár el.  Személyes adatait megoszthatjuk partnereinkkel és ügynökeinkkel 
„az Adatfeldolgozók” az ügyintézés, az értékesítés, a marketing és kutatás céljából a PFU (EMEA) LIMITED által 
nyújtott termékekhez és szolgáltatásokhoz. Adatait fizikailag és elektronikusan is védjük az Általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelően, és csak addig tároljuk, amíg szükséges. 
 
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg az Adatvédelmi 
szabályzatát. 
 
 

Adatkezelő 
 
PFU (EMEA) LIMITED 
Belmont 
Belmont Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1HE 
Egyesült Királyság 
 
 

Adatfeldolgozó 
 
Sykes Global Services Limited 
Calder House 
599 Calder Road 
Edinburgh 
EH11 4GA 
Egyesült Királyság 
 
 
Adobe-fiók létrehozása esetén az Adobe Inc válik az adatkezelővé, amely a fióktulajdonos és az Adobe között az 
Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően létrejövő különálló adatvédelmi megállapodás értelmében gyűjti össze, 
tárolja és dolgozza fel az Ön fiókadatait. Az Adobe-fiókjához társított adatokat nem osztjuk meg a PFU-val. 
 
 

A PFU névjegye 
 
A Fujitsu csoporthoz tartozó vállalat, a PFU LIMITED tervezi és gyártja a ScanSnap dokumentumszkennereket. A PFU 
LIMITED leányvállalata, a PFU (EMEA) LIMITED, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában forgalmazza és támogatja 
ezeket.  
 
 
 

https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://www.adobe.com/hu/privacy/policy.html

