Promocija za kupce ScanSnap iX1400 – Adobe® Acrobat®
Pogoji promocije v2.0_010621_SI

Ti pogoji veljajo v primeru kakršnega koli spora ali neskladja s katerimi koli drugimi sporočili, vključno z oglaševalskim
ali promocijskim gradivom. Shranite za lastno evidenco.

Promotor
PFU (EMEA) LIMITED, družba, registrirana v Angliji (registrska številka 01578652), s sedežem v Belmontu, Belmont
Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Združeno kraljestvo.

Opredelitev Pojmov
Izraz

Definicija

Stranka

Vsaka oseba, ki je kupila nov izdelek, ki izpolnjuje pogoje, za lastno osebno ali poslovno
uporabo, ki ni zaposlena ali kako drugače povezana z družbo PFU, njenim distribucijskim ali
prodajnim kanalom, podjetjem Fujitsu ali katerim koli posameznikom, ki je poklicno
povezan s promocijo.

Upravičenec

Stranka, ki sodeluje v tej promociji tako, da odda zahtevek z uporabo obrazca za zahtevek.

Zahtevek

Zahtevek za nagrado na obrazcu zahtevka, ki ga izpolni in odda stranka.

Obrazec za zahtevek

spletni obrazec za zahtevek v zvezi s ponudbo na spletni strani za vlogo zahtevka (dosegljiv
na spletu od. 1. maj 2021): https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form

PFU

PFU (EMEA) LIMITED, družba registrirana v Angliji (registrska številka 01578652), s
sedežem v Belmontu, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Združeno kraljestvo.

Upravičena država

Država, navedena v 2. razdelku spodaj.

Izdelek, ki izpolnjuje
pogoje

Kot je opredeljeno v 3. razdelku spodaj.

Oseba

Pomeni posameznika, starega 18 let ali več, podjetje, družbo ali katero koli drugo osebo,
bodisi pravno bodisi fizično osebo.

Promocijsko obdobje

Kot je določeno v 4. razdelku spodaj.

Politiko zasebnosti

Trenutni pravilnik o zasebnosti PFU je na voljo na:
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy
ali: https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy (od 1. maj 2021)

Nagrada

Enoletna naročnina na Adobe® Acrobat® Pro DC
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Stran 1

Promocijska ponudba
1. Ta ponudba ("ponudba") strankam, ki so v promocijskem obdobju kupile izdelek, ki izpolnjuje pogoje,
omogoča, da oddajo zahtevek za prejem nagrade v skladu s temi pogoji.

Pogoji za sodelovanje
2. Ta ponudba je na voljo strankam, ki se nahajajo v eni od spodaj naštetih upravičenih držav, ki so v obdobju
promocije kupile izdelek, ki izpolnjuje pogoje, od prodajnega posrednika ali prodajalca, ki se nahaja v spodaj
našteti upravičeni državi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avstrija
Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Italija
Luksemburg
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Švica
Združeno kraljestvo

Izdelki, ki izpolnjujejo pogoje
3. Ta ponudba velja za nakupe NOVIH izdelkov, ki izpolnjujejo pogoje, med promocijskim obdobjem. Omejeno
je na te izdelke, ki izpolnjujejo pogoje, označene s številkami delov:
• ScanSnap iX1400 (številka dela: PA03820-B001)
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Promocijsko obdobje
4. Ta ponudba velja samo za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje, kupljene na ali med temi datumi:
• Začetek promocijskega obdobja: 1. aprila 2021
• Konec promocijskega obdobja: 30. september 2021

Časovno okno za vložitev zahtevka
5. Stranka mora počakati 30 dni od datuma nakupa izdelka, ki izpolnjuje pogoje, preden vloži zahtevek (30
koledarskih dni od datuma, navedenega na računu). To 30-dnevno okno se uporablja za zbiranje prodajnih
informacij za potrditev zahtevkov in za zagotovitev, da stranke ne vrnejo izdelka, ki izpolnjuje pogoje, po
oddaji zahtevka.
6. Stranka mora zahtevek oddati najkasneje v 60 dneh od datuma nakupa izdelka, ki izpolnjuje pogoje (60
koledarskih dni od datuma, navedenega na računu).
Primer 1: Izdelek, ki izpolnjuje pogoje, kupljen 1. aprila 2021:
• Najzgodnejši datum za predložitev zahtevka: 1. maj 2021 (30 koledarskih dni od dneva nakupa)
• Zadnji rok za predložitev zahtevka: 31. maj 2021 (60 koledarskih dni od dneva nakupa)
Primer 2: Izdelek, ki izpolnjuje pogoje, kupljen 30. junija 2021:
• Najzgodnejši datum za oddajo zahtevka: 30. julij 2021 (30 koledarskih dni od datuma nakupa)
• Zadnji rok za predložitev zahtevka: 29. avgust 2021 (60 koledarskih dni od dneva nakupa)

Predložitev zahtevka
7. Zahtevke mora vložiti stranka, ki je kupila izdelek, ki izpolnjuje pogoje. Partnerji PFU, prodajalci na drobno,
prodajni posredniki, distributerji ali sodelujoči dobavitelji ne smejo vložiti zahtevkov v imenu svojih strank.
Ponudbe ni mogoče prenesti na drugo osebo.
8. Dokazilo o nakupu v obliki računa, na katerem je prikazan datum nakupa izdelka, ki izpolnjuje pogoje, in
številko dela, je treba predložiti skupaj z zahtevkom s pomočjo funkcije nalaganja na spletnem obrazcu za
zahtevek, sicer zahtevka ne bo mogoče potrditi. Če je potrdilo o nakupu daljše od ene strani, poskrbite, da
bodo vse strani dokumenta optično prebrane in naložene.
9. V času promocijskega obdobja je na stranko mogoče vložiti največ en zahtevek, ne glede na število kupljenih
izdelkov, ki ustrezajo pogojem.
10. Vsi zahtevki, predloženi z manjkajočimi, nepravilnimi, neveljavnimi ali lažnimi podatki in podvojene zahteve
bodo zavrnjeni.
11. Vsa dokumentacija, predložena v zvezi s to ponudbo, postane last družbe PFU in se ne vrača. Predložitev
napačnih, nepravilnih, zavajajočih ali goljufivih zahtevkov ali dokumentacije lahko povzroči izločitev iz te
ponudbe in prihodnjih promocij PFU in lahko povzroči, da bo PFU upravičenca sodno preganjala ali vložila
zahtevek.
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Postopek zahtevka
12. Za uspešno uveljavljanje nagrade mora upravičenec:
a. Izpolnjevati pogoje za sodelovanje iz teh pogojev.
b. Kupiti izdelek, ki izpolnjuje pogoje, pri prodajnem posredniku ali prodajalcu na drobno v upravičeni
državi.
c. Vloži svoj zahtevek ob pravem času, v skladu s 6. razdelkom zgoraj.
d. Obiskati spletno stran promocije in v obrazec za zahtevek vnesti zahtevane podatke.
e. Naložiti kopijo računa za nakup izdelka, ki izpolnjuje pogoje.
f.

Prebrati in se strinjati s temi pogoji in politiko zasebnosti.

g. Soglašati, da lahko PFU zbira, shranjuje in obdeluje podatke, predložne z zahtevkom.
h. Izpolniti vse pogoje, navedene v teh pogojih.
Opomba:

Priporočamo, da preverite, ali so naša e-sporočila med vsiljeno e-pošto.

Potrditev in izpolnitev zahtevka
13. Kmalu po oddaji zahtevka bo na e-poštni naslov, ki je bil naveden na obrazcu za prijavo, poslano e-poštno
sporočilo. Prvo e-poštno sporočilo je potrdilo, s katerim upravičenca obveščamo, da je njegova vloga
sprejeta. Preverite mapo z vsiljeno pošto in se prepričajte, da niste zgrešili naših e-poštnih sporočil z
novimi informacijami.
14. Zahtevki so običajno obdelani v 7 dneh po oddaji. Ko je zahtevek obdelan, bomo upravičencu poslali epoštno sporočilo z obvestilom o odobritvi ali zavrnitvi zahtevka na osnovi izpolnjevanja pogojev, določenih v
teh pogojih.
15. Ko je zahtevek odobren, bo tožnik prejel e-poštno sporočilo za odobritev, ki vključuje kodo kupona in
povezavo do uradnega spletnega mesta Adobe, kjer je kupon mogoče unovčiti.
•

Po prihodu na uradno spletno mesto Adobe se mora tožnik prijaviti v obstoječi račun Adobe ali
ustvariti nov račun Adobe in vnesti kodo kupona za 1-letna naročnina, ki jo doda na svoj račun
Adobe.

•

Če tožnik ustvari račun Adobe, bo moral prebrati in sprejeti politiko zasebnosti in pogoje uporabe
Adobe.

Izključitve in neveljavni zahtevki
16. Ta ponudba ni na voljo ali ne velja za:
a. Stranke, ki se nahajajo v državah, ki niso upravičene države.
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b. Izdelke, kupljeni pri prodajnih posrednikih ali prodajalcih na drobno iz držav, ki niso države, ki
izpolnjujejo pogoje.
c. Zaposlene v družbi PFU, Fujitsu ali njihove ožje družinske člane.
d. Partnerje družbe PFU, njihovi zastopniki, katerega koli distributerja, prodajnega posrednika ali
prodajalca na drobno, spletnega prodajalca ali sodelujočega dobavitelja, ki sodeluje pri prodaji ali
najemu optičnih bralnikov, storitev ali rešitev ali kateri koli posameznik, ki je s ponudbo poklicno
povezan (ali njihovi družinski člani ali člani gospodinjstva).
e. Če je izdelek, ki izpolnjuje pogoje, na katerem temelji zahtevek, upravičenec kupil za nadaljnjo
prodajo, izposojo, zakup ali ga je prodal naprej.
f.

Rabljene ali obnovljene izdelke (npr. kupljeni na eBayu), ki niso novi izdelki.

17. Vrnitev kvalificiranega izdelka, v zvezi s katerim je zahtevek vložen prodajalcu, trgovcu na drobno ali drugi
osebi, od katere je bil kupljen, iz kakršnega koli razloga bo po predložitvi zahtevka tak zahtevek razveljavila in
upravičila PFU, da ustavi ali prekliče izpolnitev nagrado in izključi stranko od nadaljnjih zahtevkov. To ne
vpliva na vaše zakonske pravice.
18. Te ponudbe ni mogoče uporabiti v povezavi z nobeno drugo ponudbo, popustom ali promocijo družbe PFU,
če je družba PFU ali prek prodajnih posrednikov, prodajalcev na drobno ali drugih distributerjev strankam
ponudila cene, ki niso običajne.
19. Družba PFU si pridržuje pravico, da razveljavi kateri koli zahtevek, če se po preiskavi ugotovi, da gre za
goljufive dejavnosti ali druge nepravilnosti v dobavni verigi od distributerja do prodajnega posrednika do
končnega uporabnika ali za katero koli drugo zadevo, za katero se šteje, da ni v duhu ponudbe.
20. Vsak zahtevek z istim imenom, imenom podjetja, e-poštnim naslovom, poštnim naslovom, telefonsko
številko ali serijsko številko optičnega bralnika kot drugi zahtevek bo zavrnjen kot podvojen zahtevek v
skladu z določbo 9.
21. Vsak zahtevek, ki ga z dokazilom o nakupu, iz katerega je razvidno, da je upravičenec izdelek, neposredno
vloži distributer, bo zavrnjen v skladu z odstavkom 16d.
22. Družba PFU v nobenem primeru ne more obdelovati zahtevkov ali izpolniti elementov, ponujenih v
predhodnih promocijah, ki so že potekle. Za trenutno promocijo lahko obdelamo samo zahtevke in izpolnimo
ponujene predmete.

Omejitev odgovornosti
23. Družba PFU ni odgovorna za kakršne koli tehnične, strojne, programske, strežniške napake ali napake na
spletne strani ali pri internetnih storitvah ali kakršno koli škodo, ki stranki preprečuje ali jo kako drugače
ovira pri vlaganju zahtevka ali sodelovanju v tej ponudbi.
24. Za vsako davčno obveznost, ki izhaja iz te ponudbe, je odgovoren upravičenec.
25. Družba PFU lahko to ponudbo razglasi za nično, če je z veljavno zakonodajo obdavčena, urejena,
prepovedana ali omejena. Odločitve družbe PFU v zvezi z vsemi vidiki te ponudbe bodo dokončne in
zavezujoče.
26. Družba PFU ni odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti tretje osebe.
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27. Družba PFU si pridržuje pravico, da to ponudbo ali te pogoje kadar koli prekliče ali spremeni.

Druga pravna določila
28. Zahtevek bo stranki odobren in mu bo poslana nagrada le, če bo stranka izpolnila vsa merila in obveznosti
stranke, določene v teh pogojih. Z oddajo zahtevka kupec potrdi, da se strinja s temi pogoji in politiko
zasebnosti.
29. Družba PFU si pridržuje pravico, da natančno spremlja uporabo promocijskega spletnega mesta, vključno z
naslovi IP uporabnikov, tako da lahko ugotovi zlorabo in razveljavi zahtevke, če utemeljeno domneva, da
takšni zahtevki ne izpolnjujejo kvalifikacijskih meril iz teh pogojev ali da so bila pravila kako drugače kršena.
30. Ta ponudba in ti pogoji se urejajo in tvorijo v skladu z zakoni Anglije in Walesa, vsaka stranka pa se
nepreklicno strinja, da bo podrejena izključni pristojnosti angleškega in valižanskega sodišča v zvezi z vsemi
spori, ki izhajajo iz ali v zvezi s to ponudbo in s temi pogoji.
31. Ti pogoji so sestavljeni v angleščini in prevedeni v druge jezike. V primeru neskladnosti se upošteva se
angleška različica teh pogojev (in kakršno koli obvestilo ali drug dokument, ki se nanaša na te določbe in
pogoje).

Podpora za stranke
Če potrebujete pomoč ali imate vprašanja v zvezi s to ponudbo ali statusom zahtevka, nas lahko kontaktirate prek
LiveChat.
Delovni čas je od ponedeljka do petka, med 9. in 17. uro po lokalnem času in kadar je na spletnem mestu viden
pripomoček za LiveChat.

Izjava o zasebnosti
PFU (EMEA) LIMITED, »Upravljavec podatkov«, zelo resno jemlje zaščito vaše zasebnosti. Vaše osebne podatke bomo
uporabili samo za izrecno določen namen, za katerega so bili dani, in jih brez vašega dovoljenja ne bomo delili z
nikomer, ki ne deluje v našem imenu. Vaše osebne podatke lahko delimo z našimi partnerji in zastopniki,
»obdelovalci podatkov«, za upravljanje s strankami, prodajo, trženje in raziskave izdelkov ter storitev, ki jih
zagotavlja družba PFU (EMEA) LIMITED. Vaši podatki bodo zaščiteni tako fizično kot elektronsko v skladu s Splošno
uredbo o varstvu podatkov in se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno.
Za več podrobnosti o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, si oglejte našo politiko zasebnosti.

Upravljavec podatkov
PFU (EMEA) LIMITED
Belmont
Cesta Belmont
Uxbridge
Middlesex
UB8 1HE
Združeno kraljestvo
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Obdelovalec podatkov
Sykes Global Services Limited
Calder House
599 Calder Road
Edinburgh
EH11 4GA
Združeno kraljestvo
Po ustvarjanju računa Adobe podjetje Adobe Inc postane upravljavec podatkov, ki zbira, shranjuje in obdeluje
podatke vašega računa v skladu z ločeno pogodbo o zasebnosti podatkov med imetnikom računa in podjetjem
Adobe, v skladu z njihovim politiko o zasebnosti. Podatki, povezani z vašim računom Adobe, se ne delijo s PFU.

O družbi PFU
Optične bralnike dokumentov ScanSnap oblikuje in izdeluje družba PFU LIMITED, družba skupine Fujitsu. V Evropi, na
Bližnjem vzhodu in v Afriki jih trži in podpira družba PFU (EMEA) LIMITED, hčerinska družba družbe PFU LIMITED.

© 2021 PFU (EMEA) LIMITED. Vse pravice pridržane.

Stran 7

