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Propagácia zákazníka ScanSnap iX1400 – Adobe® Acrobat® 
Zmluvné podmienky propagačnej akcie v2.0_010621_SK 
 
 
V prípade konfliktu alebo nesúladu týchto podmienok s akoukoľvek inou komunikáciou vrátane reklamy alebo 
propagačných materiálov majú prednosť tieto zmluvné podmienky. Ponechajte si ich kópiu pre informáciu. 
 
 

Promotér 
 
PFU (EMEA) LIMITED, spoločnosť registrovaná v Anglicku (registračné číslo 01578652), ktorá má sídlo na adrese 
Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Spojené kráľovstvo. 
 
 

Vymedzenia pojmov 
 

Fráza Definícia 

Zákazník 

Každá osoba, ktorá si kúpila nový oprávňujúci produkt na svoje osobné alebo obchodné 
použitie a ktorá nie je zamestnaná, nepracuje pre ani nie je inak spojená so spoločnosťou 
PFU, jej distribučným alebo predajným kanálom, spoločnosťou Fujitsu, prípadne s osobou 
profesionálne spojenou s propagačnou akciou. 

Žiadateľ Zákazník, ktorý sa zúčastní propagačnej akcie tak, že podá žiadosť prostredníctvom 
formulára žiadosti. 

Žiadosť Žiadosť o odmenu podaná prostredníctvom formulára žiadosti vyplneného a zaslaného 
zákazníkom. 

Formulár žiadosti Online formulár žiadosti súvisiaci s touto ponukou na internetových stránkach pre žiadosti 
(v prevádzke od 1. mája 2021): https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form  

PFU 
PFU (EMEA) LIMITED, spoločnosť registrovaná v Anglicku (registračné číslo 01578652), 
ktorá má sídlo na adrese Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Spojené 
kráľovstvo. 

Oprávňujúca krajina Krajina uvedená v časti 2 nižšie. 

Oprávňujúci produkt Ako je vymedzený v časti 3 nižšie. 

Osoba Znamená fyzickú osobu vo veku 18 rokov a staršiu, podnik, spoločnosť alebo akýkoľvek iný 
subjekt tvorený osobami, či už právnickými alebo inými ako právnickými. 

Obdobie trvania 
propagačnej akcie Ako je vymedzené v časti 4 nižšie. 

Zásady ochrany 
osobných údajov 

Aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti PFU, ktorých kópia je k dispozícii 
na adrese: https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy  
 
alebo: https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy (od 1. mája 2021) 

Odmena Ročné predplatné aplikácie 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


 

 
© 2021 PFU (EMEA) LIMITED. Všetky práva vyhradené.                           Strana 2  

 
 

Propagačná ponuka 
 

1. Táto ponuka („ponuka“) oprávňuje zákazníkov, ktorí si počas obdobia trvania propagačnej akcie zakúpili 
oprávňujúci produkt, aby podali žiadosť o získanie odmeny v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. 

 
 

Oprávňujúce kritériá 
 

2. Ponuka je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v niektorej z oprávňujúcich krajín uvedených nižšie 
a ktorí si počas obdobia trvania propagačnej akcie zakúpili oprávňujúci produkt od predajcu alebo 
maloobchodníka sídliaceho v oprávňujúcej krajine uvedenej nižšie: 
 

• Belgicko 
• Bulharsko 
• Česká republika 
• Chorvátsko 
• Dánsko 
• Fínsko 
• Francúzsko 
• Grécko 
• Holandsko 
• Írsko 
• Luxembursko 
• Maďarsko 
• Nemecko 
• Nórsko 
• Poľsko 
• Portugalsko 
• Rakúsko 
• Rumunsko 
• Slovensko 
• Slovinsko 
• Španielsko 
• Spojene kraľovstvo 
• Švédsko 
• Švajčiarsko 
• Taliansko 

 
 

Oprávňujúce produkty 
 

3. Táto ponuka sa vzťahuje na nákupy NOVÝCH oprávňujúcich produktov počas obdobia trvania propagačnej 
akcie. Je obmedzená na tieto oprávňujúce produkty identifikované podľa ich čísel súčastí: 

• ScanSnap iX1400 (číslo súčasti: PA03820-B001)  
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Obdobie trvania propagačnej akcie 
 

4. Ponuka je platná iba pre oprávňujúce produkty zakúpené v týchto dňoch alebo medzi týmito dátumami: 
• Dátum začiatku: 1. apríla 2021 
• Dátum ukončenia:  30. septembra 2021 

 
 

Lehota na podanie žiadosti 
 

5. Zákazník musí počkať, kým neuplynie 30 dní od dátumu zakúpenia oprávňujúceho produktu (počíta sa 30 
kalendárnych dní od dátumu uvedeného na faktúre) a potom poslať žiadosť. Lehota 30 dní slúži na 
zhromaždenie informácií o predaji na overenie žiadostí a na zaistenie toho, aby ponuku nezneužili zákazníci, 
ktorí vrátia oprávňujúci produkt po podaní žiadosti. 

 
6. Zákazník musí podať svoju žiadosť najneskôr do 60 dní od dátumu zakúpenia oprávňujúceho produktu 

(počíta sa 60 kalendárnych dní od dátumu uvedeného na faktúre). 
 

Príklad 1: Oprávňujúci produkt bol zakúpený 1. apríla 2021: 
• Najbližší termín podania žiadosti: 1. mája 2021 (počíta sa 30 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia) 
• Posledný termín podania žiadosti: 31. mája 2021 (počíta sa 60 kalendárnych dní od dátumu 

zakúpenia) 
 

Príklad 2: Oprávňujúci produkt zakúpený 30. júna 2021: 
• Najskorší dátum na podanie žiadosti: 30. júla 2021 (počíta sa 30 kalendárnych dní od dátumu 

nákupu) 
• Posledný dátum na podanie žiadosti: 29. augusta 2021 (počíta sa 60 kalendárnych dní od dátumu 

nákupu) 
 
 

Podanie žiadosti 
 

7. Žiadosť musí podať zákazník, ktorý si zakúpil oprávňujúci produkt. Nie je prípustné, aby partneri spoločnosti 
PFU, maloobchodníci, predajcovia, distribútori alebo zúčastnení obchodníci podávali žiadosti v mene svojich 
zákazníkov. Ponuka nie je prenosná na inú osobu. 

 
8. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť doklad o kúpe vo forme faktúry s dátumom nákupu oprávňujúceho 

produktu a číslom súčasti pomocou funkcie nahrávania v online formulári žiadosti, inak nebude možné 
žiadosť potvrdiť. Ak má doklad o kúpe viac ako 1 stranu, skontrolujte, či sú naskenované a nahrané všetky 
strany dokumentu. 
 

9. Počas obdobia trvania propagačnej akcie je možné odoslať najviac jednu žiadosť na zákazníka, bez ohľadu na 
počet zakúpených oprávňujúcich produktov. 
 

10. Podané žiadosti, v ktorých chýbajú údaje alebo ktoré obsahujú nesprávne, neplatné či nepravdivé 
informácie, budú zamietnuté a rovnako budú zamietnuté duplicitné žiadosti. 
 

11. Všetka dokumentácia zaslaná v súvislosti s touto ponukou sa stáva majetkom spoločnosti PFU a nebude sa 
vracať. Podanie nepravdivých, nesprávnych, zavádzajúcich alebo podvodných žiadostí alebo dokumentácie 
môže mať za následok vyradenie žiadosti z tejto ponuky a budúcich propagačných akcií spoločnosti PFU, ako 
aj možné stíhanie alebo podanie žaloby na žiadateľa zo strany spoločnosti PFU. 
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Postup vybavenia žiadosti 
 

12. V záujme úspešného získania odmeny žiadateľ musí: 
 

a. spĺňať oprávňujúce kritériá stanovené v týchto zmluvných podmienkach; 
 

b. kúpiť si oprávňujúci produkt od predajcu alebo maloobchodníka v oprávňujúcej krajine;  
 

c. podať žiadosť v správnom čase v súlade s vyššie uvedenou časťou 6; 
 

d. prejsť na online vstupnú stránku propagačnej akcie a zadať požadované údaje do formulára žiadosti;  
 

e. nahrať kópiu faktúry za nákup oprávňujúceho produktu;  
 

f. prečítať si tieto zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a vyjadriť s nimi súhlas; 
 

g. poskytnúť súhlas s tým, aby spoločnosť PFU získavala, uchovávala a spracúvala údaje predložené so 
žiadosťou; 
 

h. splniť všetky kritériá uvedené v týchto zmluvných podmienkach. 
 

Poznámka:  Odporúčame skontrolovať, či naše e-maily nie sú blokované e-mailovými spamovými filtrami. 
 
 

Overenie a splnenie nároku 
 

13. Krátko po podaní žiadosti bude odoslaný e-mail na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená vo formulári 
žiadosti pri podaní. Tento prvý e-mail slúži ako potvrdenie, ktoré informuje žiadateľa, že jeho žiadosť bola 
prijatá. Skontrolujte spamový priečinok, aby ste mali istotu, že vám nechýbajú naše aktuálne e-mailové 
informácie. 
 

14. Žiadosti sa budú zvyčajne spracúvať do 7 dní od podania. Po spracovaní žiadosti bude žiadateľovi odoslaný e-
mail s oznámením, že jeho žiadosť bola schválená alebo zamietnutá na základe žiadosti, ktorá spĺňa kritériá 
uvedené v týchto zmluvných podmienkach.  

 
15. Po schválení nároku dostane reklamujúci e-mail so schválením, ktorý obsahuje kód poukazu a odkaz na 

oficiálnu webovú stránku spoločnosti Adobe, kde je možné poukaz uplatniť. 
 

• Po vstupe na oficiálnu webovú stránku spoločnosti Adobe sa musí reklamujúci prihlásiť do 
existujúceho účtu Adobe alebo si vytvoriť nový účet Adobe a zadať kód poukazu na 1 rok predplatné, 
ktoré sa pridá do jeho účtu Adobe. 
 

• Vytvorenie účtu Adobe si vyžaduje, aby si reklamujúci prečítal a prijal zásady ochrany osobných 
údajov a podmienky používania spoločnosti Adobe. 

 
 

Vylúčenia a neplatné žiadosti 
 

16. Táto ponuka nie je k dispozícii alebo sa nevzťahuje na: 
 

a. Zákazníkov s pobytom v iných ako oprávňujúcich krajinách. 
 
 

https://www.scansnapit.com/uk/scansnap-ix1400-adobe-offer/
https://www.adobe.com/sk/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/sk/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/sk/legal/terms.html
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b. Produkty zakúpené od predajcov alebo maloobchodníkov so sídlom v iných ako oprávňujúcich 
krajinách. 

 
c. Zamestnancov spoločnosti PFU, Fujitsu alebo ich najbližších rodinných príslušníkov. 

 
d. Partnerov spoločnosti PFU, ich príslušných zástupcov, distribútorov, predajcov, maloobchodníkov 

alebozúčastnených obchodníkov, podieľajúcich sa na predaji alebo prenájme skenovacích produktov, 
služieb či riešení alebo akýkoľvek jednotlivcov profesionálne spojených s ponukou (alebo ich 
rodinných príslušníkov či členov domácnosti). 

 
e. Ak bol oprávňujúci produkt, na ktorom je založená žiadosť, zakúpený na ďalší predaj, prenájom či 

lízing alebo bol opätovne predaný žiadateľom. 
 

f. Použité alebo repasované produkty (napr. zakúpené na eBay), ktoré nie sú novými produktmi. 
 

17. Vrátenie oprávneného produktu, v súvislosti s ktorým bol uplatnený nárok voči predajcovi, 
maloobchodníkovi alebo inej osobe, od ktorej bol zakúpený,  a to z akýchkoľvek dôvodov po uplatnení 
nároku, vyvolá neplatnosť takéhoto nároku a bude oprávňovať spoločnosť PFU zastaviť alebo zrušiť 
akékoľvek plnenie odmeny a spôsobí, že zákazník nebude oprávnený uplatňovať ďalšie nároky. Vaše zákonné 
práva tým nie sú dotknuté. 
 

18. Ponuku nie je možné použiť v spojení so žiadnou inou ponukou, zľavou alebo propagačnou akciou 
spoločnosti PFU, ak spoločnosť PFU alebo jej predajcovia, maloobchodníci či iní distribútori ponúkli 
zákazníkovi iné ceny ako štandardné ceny podľa distribučného kanála. 

 
19. Spoločnosť PFU si vyhradzuje právo zneplatniť každú žiadosť, ak sa po prešetrení zistí, že došlo k podvodným 

aktivitám alebo iným abnormalitám v dodávateľskom reťazci od distribútora cez predajcu po koncového 
používateľa alebo v prípade akejkoľvek inej záležitosti, ktorá sa nepovažuje za zodpovedajúcu duchu ponuky. 

 
20. Akákoľvek nárok s využitím rovnakého mena, názvu spoločnosti, e-mailovej adresy, poštovej adresy, 

telefónneho čísla alebo sériového čísla skenera ako u iného nároku, bude zamietnutý ako duplicitný nárok na 
základe článku 9. 

 
21. Akákoľvek žiadosť podaná s dokladom o kúpe, ktorý ukazuje, že produkt kúpil žiadateľ priamo od 

distribútora, bude zamietnutá podľa článku 16 písm. d. 
 

22. Spoločnosť PFU nebude za žiadnych okolností schopná spracovávať žiadosti alebo plniť akékoľvek položky 
ponúkané v predchádzajúcich propagačných akciách, ktorých platnosť už uplynula. Môžeme spracovať 
žiadosti a splniť ponúkané položky len pre aktuálnu propagačnú akciu.  

 
 

Obmedzenie zodpovednosti 
 

23. Spoločnosť PFU nie je zodpovedná za žiadne technické, hardvérové, softvérové, serverové, webové alebo 
internetové poruchy alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré bránia alebo inak prekážajú zákazníkovi 
v podaní žiadosti alebo účasti v tejto ponuke. 
 

24. Za akúkoľvek daňovú povinnosť vyplývajúcu y tejto ponuky bude zodpovedný žiadateľ. 
 

25. Spoločnosť PFU môže vyhlásiť túto ponuku za neplatnú, ak je zdanená, regulovaná, zakázaná alebo 
obmedzená platnými právnymi predpismi. Rozhodnutia spoločnosti PFU týkajúce sa všetkých aspektov tejto 
ponuky budú konečné a záväzné. 
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26. Spoločnosť PFU nenesie zodpovednosť za nesplnenie zmluvných povinností treťou stranou. 
 

27. Spoločnosť PFU si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť túto ponuku či zmluvné podmienky v ktorejkoľvek 
fáze. 

 
 

Iné právne ustanovenia 
 

28. Nárok bude schválený a odmena bude zákazníkovi odoslaná až po splnení všetkých kritérií a povinností 
zákazníka stanovených v týchto zmluvných podmienkach.  Odoslaním nároku zákazník potvrdzuje svoj súhlas 
s týmito zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. 
 

29. Spoločnosť PFU si vyhradzuje právo pozorne sledovať použitie webovej lokality propagačnej akcie vrátane 
adries IP používateľov, aby mohla identifikovať zneužitie a zneplatniť žiadosti, ak má dôvod domnievať sa, že 
tieto žiadosti nespĺňajú oprávňujúce kritériá uvedené v týchto podmienkach alebo že došlo k inému 
porušeniu. 

 
30. Ponuka a zmluvné podmienky sa budú riadiť právnymi predpismi Anglicka a Walesu a vykladať v súlade 

s nimi a každá strana sa neodvolateľne zaväzuje podriadiť výlučnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese vo 
všetkých sporoch, ktoré vzniknú na základe ponuky a zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi. 

 
31. Zmluvné podmienky sú vyhotovené v anglickom jazyku a preložené do ďalších jazykov.  V prípade 

akýchkoľvek konfliktov alebo nezrovnalostí bude mať prednosť anglická verzia zmluvných podmienok 
(a akéhokoľvek oznámenia alebo iného dokumentu súvisiaceho s týmito zmluvnými podmienkami). 

 
 

Zákaznícka podpora 
 
Ak potrebujete pomoc alebo máte otázky týkajúce sa tejto ponuky či stavu žiadosti, môžete nás kontaktovať 
prostredníctvom služby LiveChat. 

 
Otváracie hodiny sú pondelok – piatok, 9:00 – 17:00 miestneho času a keď sa na webe zobrazuje miniaplikácia 
LiveChat. 
 
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 
 
„Prevádzkovateľ údajov“, spoločnosť PFU (EMEA) LIMITED, berie ochranu vášho súkromia veľmi vážne. Vaše osobné 
údaje použijeme iba na výslovný konkrétny účel, na ktorý boli poskytnuté, a bez vášho súhlasu ich nebudeme zdieľať 
s nikým iným, kto nebude konať v našom mene.  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi partnermi a zástupcami 
– „sprostredkovateľmi údajov“ – na účely správy zákazníkov, predaja, marketingu a výskumu produktov a služieb 
poskytovaných spoločnosťou PFU (EMEA) LIMITED. Vaše údaje budú chránené fyzicky aj elektronicky v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov a budú sa uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné. 
 
Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. 
 
 
  

https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/livechat
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
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Prevádzkovateľ 
 
PFU (EMEA) LIMITED 
Belmont 
Belmont Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1HE 
Spojené kráľovstvo 
 
 

Sprostredkovateľ 
 
Sykes Global Services Limited 
Calder House 
599 Calder Road 
Edinburgh 
EH11 4GA 
Spojené kráľovstvo 
 
 
Po vytvorení účtu Adobe sa spoločnosť Adobe Inc stáva prevádzkovateľom, ktorý získava, ukladá a spracúva údaje 
o vašom účte na základe samostatnej dohody o ochrane údajov medzi držiteľom účtu a spoločnosťou Adobe, 
v súlade s jej zásadami ochrany osobných údajov. Údaje spojené s vaším účtom Adobe sa nezdieľajú so spoločnosťou 
PFU. 
 
 

O spoločnosti PFU 
 
Skenery dokumentov ScanSnap navrhuje a vyrába spoločnosť PFU LIMITED, ktorá patrí do skupiny Fujitsu. Podpora 
a predaj týchto skenerov prebieha v Európe, na Blízkom východe a v Afrike a realizuje ich spoločnosť PFU (EMEA) 
LIMITED, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti PFU LIMITED.  
 
 
 
 

https://www.adobe.com/sk/privacy/policy.html

