CANON NORDIC TALVIKAMPANJA 2021
Ehdot ja säännöt

1. KAMPANJATUOTTEET, KAMPANJA-AIKA JA OSALLISTUJAT
1.1 Tämä kampanja koskee vain alla lueteltujen tuotteiden (jäljempänä “kampanjatuotteet”)
ostoa Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa sijaitsevilta
jälleenmyyjiltä tai verkossa toimivilta jälleenmyyjältä, jolla on virallinen osoite jossakin

kampanja-alueeseen kuuluvassa maassa tai jonka verkkotunnus on myönnetty
kampanja-alueeseen kuuluvassa maassa, kampanjan ollessa voimassa perjantaista

15.10.2021 alkaen perjantaihin 31.12.2021 asti (jäljempänä “kampanja-aika”). Kaikki muut
tuotteet ovat kampanjan ulkopuolella.
Product
Canon EOS R6
Canon EOS R

EUR
400 €
160 €

DKK
3000 kr
1200 kr

NOK
4200 kr
1700 kr

SEK
4200 kr
1700 kr

1.2 Kaikkien osallistujien on oltava 18 vuotta täyttäneitä ja Tanskassa, Suomessa, Norjassa
Ruotsissa, Virossa, Latviassa tai Liettuassa asuvia. Jakelijat ja muut jälleenmyyjät eivät voi
osallistua kampanjaan. Jälleenmyyjät ja jakelijat eivät ole oikeutettuja osallistumaan
asiakkaidensa puolesta.
1.3 Kaikkien osallistujien katsotaan sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä.
1.4 Käytettynä, kunnostettuna tai entisöitynä ostettuja tuotteita, tai tuotteita, jotka ovat
väärennettyjä tai jotka loukkaavat Canon-konsernin aineettomia oikeuksia jollakin tavalla
(esimerkiksi samankaltaiset tai “harmaat” tuotteet, näihin rajoittumatta), ei kelpuuteta
tämän kampanjan piiriin. Lue lisää samankaltaisista tuotteista osoitteessa
https://www.canon.fi/about_us/legal-compliance/
2. OSALLISTUMINEN

2.1. Osallistujan on hyvityskampanjaan osallistuakseen ostettava kampanjatuote kampanjaaikana SEKÄ haettava hyvitystä täyttämällä verkkolomake hyväksytysti perjantain
15.10.2021 kello 00.00 ja sunnuntain 16.1.2022 kello 00.00 välisenä aikana.
2.2. Hyvitystä tulee hakea täyttämällä osoitteessa www.canon.fi/kampanjat oleva lomake
kokonaan ja oikein (sisältäen tuotteen sarjanumeron). Osallistujien tulee skannata, ladata ja
liittää verkkolomakkeeseen jäljennös kuitista tai verkko-ostosten osalta tilausvahvistus.
Osallistujille lähetetään sähköposti vahvistukseksi siitä, että hyvityshakemus on
vastaanotettu.
2.3. Kampanjatuotteita on tarjolla niin kauan kuin varastoa riittää. Canon ei vastaa
jälleenmyyjien kampanjatuotteita koskevista toimitushäiriöistä kampanja-aikana.

2.4. Canon ei käsittele hyvityshakemuksia, jotka on vastaanotettu niiden lähettämisen
määräajan sunnuntain 16.1.2022 klo 00.00 jälkeen. Canon ei käsittele hyvityshakemuksia,
jotka se katsoo keskeneräisiksi tai lukukelvottomiksi. Canon ei vastaa hyvityshakemuksista,
jotka myöhästyvät tai joiden lähettäminen epäonnistuu.
2.5. Hyvitystä voidaan hakea vain kerran yhtä ostettua kampanjatuotetta kohden.
2.6. Yritykset tai yksityishenkilöt, jotka tekevät suuren kertaoston (yli 10 kampanjatuotetta
kampanja-aikana), eivät ole oikeutettuja osallistumaan tähän kampanjaan.
2.7. Tätä kampanjaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun kampanjaan.
3. RAHAPALAUTUS
3.1 Osallistuja saa ostamastaan tuotteesta kampanjatuotteen yhteydessä ilmoitetun
summan suuruisen hyvityksen.
3.2 Canon järjestää hyvityshakemuksen vastaanotettuaan ja vahvistettuaan suoran BACSsiirtomaksun osallistujan pankkitilille. Vaihtoehtoisiin järjestelyihin ei ryhdytä eikä käteistä
tai shekkiä tarjota.
3.3 Canon pyrkii maksamaan BACS-maksut 4–6 viikon kuluessa valmiin ja hyväksytyn
hakemuksen saamisesta.
3.4 Kutakin hyväksyttyä hyvityshakemusta kohden maksetaan vain yksi BACS-maksu.
3.5 Jos olet ALV-rekisteröity ja saat rahapalautuksen, se saattaa vähentää ostoksesi
verotusarvoa, ja saatat joutua vähentämään vastaavasti maksamasi veron.

4. KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ
4.1. Kampanjan järjestää Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki.
5. VASTUUVAPAUSLAUSEKE
5.1. Canon ei lain sallimissa rajoissa ota vastuuta osallistujalle mistä tahansa syystä
aiheutuneesta tappiosta, vahingosta tai vauriosta kampanjan aikana. Mikään näissä
säännöissä ei kuitenkaan poista tai rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai
kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta
laiminlyönnistä.
5.2. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota, muokata ja/tai muuttaa tätä kampanjaa
milloin tahansa joutumatta tästä vastuuseen.
5.3. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa kaikki hyvityshakemukset varmistuakseen
siitä, että ne noudattavat näitä ehtoja ja sääntöjä, sekä pyytääkseen lisätietoja ja tositteita.

Canon pidättää oikeuden jättää huomioimatta hyvityshakemukset ja/tai osallistujat, jos se
epäilee, että kampanjaa käytetään jollakin tavalla väärin. Canonin kampanjaan liittyvät
päätökset ovat lopullisia, eikä niitä koskeviin valituksiin vastata.
6. TIEDOT
6.1. Canon Oy, sen edustajat tai niiden konserniyhtiöt käsittelevät kaikkia meille toimitettuja
henkilötietoja tämän kampanjan hallinnointia varten ja soveltuvilta osin markkinointia
varten tapauksissa, joissa osallistujat ovat sallineet markkinointiviestien vastaanottamisen
Canonilta. Jos haluat lisätietoja tietojesi ja markkinointitarkoituksiin antamiesi tietojen
käsittelemisestä, tutustu kuluttajia koskevaan tietosuojakäytäntöömme:
http://www.canon.fi/privacy-policy/.
6.2. Jos osallistujat eivät halua, että heidän yhteystietojaan käytetään
markkinointitarkoituksiin tai että Canon voi ottaa heihin myöhemmin yhteyttä
vastaavanlaisiin kampanjoihin liittyen, heidän EI pidä rastittaa kyseistä kohtaa lomaketta
täyttäessään.
6.3. Annettuja henkilötietoja säilytetään turvallisesti, ja ne voidaan siirtää turvallisella
palvelimella ETA:n ulkopuolelle. Lisätietoa henkilötietojen suojaamisesta löydät
tietosuojakäytännöistämme osoitteessa http://www.canon.fi/privacy-policy/.
7. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN
Näihin ehtoihin ja sääntöihin sekä kaikkiin niistä aiheutuviin tai niitä koskeviin
erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakeja ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja ne
kuuluvat Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan piiriin.

