ScanSnap iX1400 – Adobe® Acrobat® Kampanjerbjudande
Kampanjvillkor v2.0_010621_SE

Dessa villkor gäller i händelse av konflikt eller inkonsekvens med annan kommunikation, inklusive reklam eller
reklammaterial. Behåll en kopia åt dig själv.

Promotor
PFU (EMEA) LIMITED, ett bolag bildat i England (registreringsnummer 01578652) med säte i Belmont, Belmont Road,
Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Storbritannien.

Definitioner
Term

Definition

Kund

Varje person som har köpt en ny kvalificerad produkt för eget personligt eller
affärsmässigt bruk som inte är anställd eller engagerad av eller på annat sätt kopplad till
PFU, dess distribution eller återförsäljarkanal, Fujitsu eller någon person som är
professionellt kopplad till kampanjen.

Ansökande

En kund som deltar i den här kampanjen genom att lämna in en ansökan med hjälp av
ansökningsformuläret.

Ansökan

En ansökan för en belöning som görs med hjälp av ett ansökningsformulär ifyllt och
inlämnat av en kund.

Ansökningsformulär

ansökningsformuläret online med avseende på erbjudandet på ansökningswebbplatsen
Live från 1 maj 2021): https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form

PFU

PFU (EMEA) LIMITED, ett företag bildat i England (registreringsnummer 01578652) med
säte i Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Storbritannien.

Kvalificerande land

Ett land som anges i avsnitt 2 nedan.

Kvalificerande
produkt

Såsom definieras i avsnitt 3 nedan.

Person

Avser en person som är 18 år eller äldre, en firma, ett företag eller någon annan grupp av
personer oavsett om de är företag eller bolag.

Kampanjperiod

Såsom definieras i avsnitt 4 nedan.

Sekretesspolicy

PFU:s nuvarande sekretesspolicy, en kopia av den finns på:
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
eller: https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy (från 1 maj 2021)

Belöning

ett årsprenumeration på Adobe® Acrobat® Pro DC
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Kampanjerbjudande
1. Detta erbjudande ("Erbjudandet") berättigar kunder som har köpt en kvalificerad produkt under
kampanjperioden att lämna in en ansökan för att få en belöning med förbehåll för dessa villkor.

Kvalifikationskriterier
2. Detta erbjudande är tillgängligt för kunder som finns i ett av nedanstående kvalificerande länder, som har
köpt en kvalificerad produkt under kampanjperioden, från en återförsäljare i ett kvalificerande land som
anges nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgien
Bulgarien
Danmark
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
Ungern

Kvalificerade produkter
3. Erbjudandet gäller för köp av NYA kvalificerade produkter under kampanjperioden. Det är begränsat till
dessa kvalificerade produkter, identifierade med deras artikelnummer:
• ScanSnap iX1400 (artikelnummer: PA03820-B001)
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Kampanjperiod
4. Erbjudandet gäller endast för kvalificerade produkter som köpts på eller mellan dessa datum:
• Startdatum: 1 april 2021
• Slutdatum: 30 september 2021

Tidsintervall för inlämning av ansökan
5. Kunden måste vänta 30 dagar från det datum då en kvalificerad produkt köps innan inlämning av en ansökan
(räknar 30 kalenderdagar från det datum som visas på fakturan). Detta tidsintervall på 30-dagar används för
att samla in försäljningsinformation för att validera ansökningar och se till att detta erbjudande inte
missbrukas av kunder som returnerar en kvalificerad produkt efter att ha lämnat in en ansökan.
6. Kunden måste lämna in sin ansökan senast 60 dagar från inköpsdatumet för den kvalificerade produkten
(räknar 60 kalenderdagar från det datum som visas på fakturan).
Exempel 1: kvalificerad produkt köpte 1 april 2021:
• Tidigaste datum att lämna in ansökan: 1 maj 2021 (räkna 30 kalenderdagar från inköpsdatum)
• Sista dag att skicka in ansökan: 20 mars 31 maj 2021 (räkna 60 kalenderdagar från inköpsdatum)
Exempel 2: kvalificerad produkt köpt 30 juni 2021:
• Tidigaste datum att lämna in krav: 30 juli 2021 (räkna 30 kalenderdagar från inköpsdatum)
• Sista dag att skicka in ansökan: 29 augusti 2021 (räkna 60 kalenderdagar från inköpsdatum)

Skicka in en ansökan
7. Ansökan måste lämnas in av en kund som har köpt en kvalificerad produkt. PFU-partners, återförsäljare,
distributörer eller deltagande återförsäljare får inte lämna in ansökan på sina kunders vägnar. Erbjudandet
kan inte överföras till någon annan person.
8. Inköpsbevis som en faktura som visar inköpsdatum för den kvalificerade produkten och artikelnumret måste
skickas med kravet med hjälp av uppladdningsfunktionen på onlineansökningsformuläret, annars kan vi inte
validera ansökan. Om inköpsbeviset är mer än en sida, se till att alla sidor i dokumentet skannas och laddas
upp.
9. Högst en ansökan kan lämnas in per kund under kampanjperioden, oavsett antalet köpta kvalificerade
produkter.
10. Alla ansökningar som lämnas in med saknad, felaktig, ogiltig eller falsk information kommer att avvisas och
dubbletter av ansökningar kommer att avslås.
11. All dokumentation som lämnas i samband med detta erbjudande tillhör PFU och kommer inte att returneras.
Inlämnande av falska, felaktiga, vilseledande eller bedrägliga, ansökningar eller dokumentation kan leda till
diskvalifikation från detta erbjudande och framtida PFU-kampanjer och kan leda till att ansökande blir
föremål för åtal eller ansökningar från PFU.
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Ansökningsprocess
12. För att framgångsrikt kunna göra ansökan för en belöning måste ansökande:
a. Uppfylla kvalifikationskriterierna i dessa allmänna villkor
b. Köpa en kvalificerad produkt från en återförsäljare i ett kvalificerat land
c. Skicka in sin ansökan vid rätt tidpunkt, i enlighet med avsnitt 6 ovan.
d. Gå till kampanjlandningssidan online och ange de begärda uppgifterna i ansökningsformuläret
e. Ladda upp en kopia av fakturan för köp av den kvalificerade produkten
f.

Läsa och godkänna dessa villkor och sekretesspolicyn

g. Ge samtycke till att PFU samlar in, lagrar och behandlar de uppgifter som lämnas in med ansökan
h. Uppfylla alla kriterier som beskrivs i dessa allmänna villkor
Obs! Vi rekommenderar att du kontrollerar att våra e-postmeddelanden inte blockeras av skräppostfilter i eposten.

Anspråksvalidering och uppfyllelse
13. Strax efter att en ansökan har lämnats in kommer ett e-postmeddelande att skickas till den e-postadress
som angavs på ansökningsformuläret när det skickades in. Det här första e-postmeddelandet är bekräftande
för att meddela den ansökande att deras ansökan har mottagits. Se till att du kontrollerar din
skräppostmapp så att du inte missar våra e-postuppdateringar.
14. Ansökningar behandlas normalt inom sju dagar efter inlämnandet. När en ansökan har behandlats skickas
ett e-postmeddelande till den ansökande om att deras ansökan har godkänts eller avvisats baserat på om
ansökan uppfyller kriterierna i dessa villkor.
15. När ett anspråk har godkänts kommer den sökande att få ett godkännande via e-post med en kupongkod

och en länk till en officiell Adobe-webbplats där kupongen kan lösas in.

•

När den sökande besöker den officiella Adobe-webbplatsen måste hen logga in på ett befintligt Adobe-konto eller
skapa ett nytt Adobe-konto och ange kupongkoden för årsprenumeration som ska läggas till på Adobe-kontot.

•

För att kunna skapa ett Adobe-konto måste den sökande läsa och godkänna Adobes sekretesspolicy och
användarvillkor.

Undantag och ogiltiga ansökningar
16. Erbjudandet är inte tillgängligt eller tillämpligt för:
a. Kunder i andra länder än kvalificerade länder.
b. Produkter som köps från återförsäljare i andra länder än kvalificerade länder.
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c. Anställda på PFU, Fujitsu eller deras närmaste familjemedlemmar.
d. PFU Partners, deras respektive agenter, alla distributörer, återförsäljare, detaljhandlare eller
deltagande återförsäljare, som är involverade i försäljning eller uthyrning av skannerprodukter,
tjänster eller lösningar eller någon person som är professionellt kopplad till erbjudandet (eller
medlemmar i deras familj eller hushåll).
e. Om den kvalificerade produkten som ansökningen grundar sig på köptes för återförsäljning,
uthyrning, leasing eller säljs vidare av den ansökande.
f.

Begagnade eller renoverade produkter (t.ex. köpta på eBay) som inte är nya produkter.

17. Retur av den kvalificerade produkten för vilken ett anspråk görs till återförsäljaren eller annan person från
vilken den köptes, oavsett anledning, efter inlämnande av ett anspråk kommer att ogiltigförklara sådant
anspråk och berättiga PFU att stoppa eller avbryta uppfyllelsen av en belöning och diskvalificera kunden från
att göra ytterligare anspråk. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.
18. Erbjudandet kan inte användas tillsammans med något annat PFU-erbjudande, någon rabatt eller kampanj,
där annan prissättning än standardkanalprissättning har erbjudits kunden av PFU eller via dess återförsäljare
eller andra distributörer.
19. PFU förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla ansökningar, om bedrägliga aktiviteter eller andra avvikelser
i försörjningskedjan från distributör till återförsäljare till slutanvändare har identifierats, eller i andra frågor
som inte anses vara i enlighet med erbjudandet.
20. Anspråk som använder samma namn, företagsnamn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller
skannerserienummer som ett annat anspråk kommer att avvisas som ett dubblettanspråk enligt klausul 9.
21. Alla ansökningar som lämnas in med ett inköpsbevis som visar att produkten köptes av den som gjorde
ansökan, direkt från en distributör, kommer att avvisas enligt klausul 16d.
22. Under inga omständigheter kommer PFU att kunna behandla ansökningar eller uppfylla artiklar som erbjuds
i tidigare kampanjer som redan har löpt ut. Vi kan bara behandla ansökningar och uppfylla erbjudna artiklar
för den aktuella kampanjen.

Begränsning av ansvar
23. PFU är inte ansvarig för något tekniskt fel, hårdvara, programvara, server, webbplats eller internettjänstfel
eller skada av något slag som antingen hindrar eller på annat sätt hindrar kunden från att göra en ansökan
eller på annat sätt delta i detta erbjudande.
24. Skatteskulder som härrör från detta erbjudande kommer att vara den ansökandes ansvar.
25. PFU kan förklara detta erbjudande ogiltigt om det beskattas, regleras, förbjuds eller begränsas av tillämplig
lag. PFU:s beslut avseende alla aspekter av detta erbjudande kommer att vara slutgiltiga och bindande.
26. PFU ska inte hållas ansvarigt för någon tredje parts underlåtenhet att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.
27. PFU förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra detta erbjudande eller dessa villkor, när som helst.
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Övrigt juridiskt
28. Ett anspråk kommer endast att godkännas och en belöning skickas till kunden om kunden uppfyller alla
kriterier och kundens skyldigheter enligt dessa villkor. Genom att lämna in ett anspråk bekräftar kunden att
hen godkänner dessa villkor och sekretesspolicyn.
29. PFU förbehåller sig rätten att noggrant övervaka användningen av reklamwebbplatsen inklusive användarnas
IP-adresser, så att de kan identifiera missbruk och ogiltigförklara ansökningar om det finns anledning att tro
att sådana påståenden inte uppfyller de kriterier som anges i dessa villkor eller annars har brutits.
30. Detta erbjudande och dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och
varje part går oåterkalleligt med på att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen för de engelska och
walesiska domstolarna i förhållande till alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta
erbjudande och dessa villkor.
31. Dessa villkor är utformade på engelska och har översatts till andra språk. Den engelskspråkiga versionen av
dessa allmänna villkor (och alla meddelanden eller andra dokument som rör dessa allmänna villkor ska gälla
om det finns konflikter eller inkonsekvenser).

Kundsupport
Om du behöver hjälp eller har frågor angående detta erbjudande eller statusen för en ansökan kan du kontakta oss
via LiveChat.
Öppettider är måndag - fredag, 09.00 - 17.00 lokal tid och när LiveChat-widgeten visas på webbplatsen.

Sekretesspolicy
PFU (EMEA) LIMITED ”Registeransvarig” tar skyddet av din integritet mycket seriöst. Vi kommer endast att använda
din personliga information för det uttryckliga specifika syfte för vilket den gavs och inte dela den med någon annan
som inte agerar för oss utan din tillåtelse. Din personliga information kan delas med våra partners och agenter
"Databehandlare" för kundadministration, försäljning, marknadsföring och forskning för produkter och tjänster som
tillhandahålls av PFU (EMEA) LIMITED. Dina uppgifter kommer att skyddas både fysiskt och elektroniskt i enlighet
med Allmänna dataskyddsförordningen och behålls bara så länge som nödvändigt.
För mer information om hur vi behandlar din personliga information, se vår sekretesspolicy.

Registeransvarig
PFU (EMEA) LIMITED
Belmont
Belmont Road
Uxbridge
Middlesex
UB8 1HE
Storbritannien
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Databehandlare
Sykes Global Services Limited
Calder House
599 Calder Road
Edinburgh
EH11 4GA
Storbritannien
När ett Adobe-konto har skapats blir Adobe Inc personuppgiftsansvarig och samlar in, lagrar och behandlar dina
kontouppgifter enligt ett separat dataskyddsavtal mellan kontoinnehavaren och Adobe, enligt deras sekretesspolicy.
Data som är kopplade till ditt Adobe-konto delas inte med PFU.

Om PFU
ScanSnap-dokumentskannrar är utvecklade och tillverkade av PFU LIMITED, ett Fujitsu-koncernföretag. De
marknadsförs och stöds i Europa, Mellanöstern och Afrika av PFU (EMEA) LIMITED, ett dotterbolag till PFU LIMITED.
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