CANON NORDIC EOS R- OG L-OBJEKTIV – KAMPANJE 2019
Vilkår og betingelser

1. KAMPANJEPRODUKTER, KAMPANJEPERIODE OG DELTAGERE
1.1. Denne kampanjen er kun tilgjengelig ved kjøp av produkter som er oppført på listen
under («kampanjeproduktene») fra forhandlere i Danmark, Finland, Norge og Sverige, eller

fra en forhandler på internett med en registrert adresse eller et domenenavn i et
land med i kampanjeområdet, fra mandag 15. april 2019 til og med søndag 30. juni 2019
(«kampanjeperioden»). Alle andre produkter er ekskluderte.

Noen kampanjeprodukter kan selges som kun kamerahus eller som del av et objektivsett
eller en pakke, men det er bare mulig å fremme ETT krav per sett eller pakke. Hvis et sett
inneholder to kampanjeprodukter, vil deltageren måtte velge ett produkt å fremme et krav
for. Som et unntak kan EOS R + RF 24-105 mm 4L IS USM-settet kreves separat. Kjøp må
være genuine kjøp for kontanter eller tilsvarende.
1.2. Alle deltagere må være fylt 18 år og må være bosatt i Danmark, Finland, Norge eller
Sverige. Distributører og andre forhandlere er ekskludert fra kampanjen. Forhandlere og
distributører kan ikke delta på vegne av kundene.
1.3. Alle deltagere anses å ha samtykket til og til å være bundet av disse vilkårene og
betingelsene.
1.4. Kjøp av brukte, gjenoppbygde eller ombygde produkter, eller produkter som er
etterligninger eller på noen måte krenker åndsverksrettighetene til selskaper i Canongruppen (for eksempel, inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller «grå» produkter) vil
ikke kvalifisere under denne kampanjen. For å finne ut mer om parallelle produkter kan du
se
https://www.canon.no/about_us/legal-compliance/
Product
EF 16-35mm f/2.8L III USM
EF16-35mm f/ 4L IS USM
EF 24-105mm f/ 4L IS II USM
EF 24-70mm f/4L IS USM
EF 70-200mm f/4L IS II USM
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
EF 85 mm f/1.4 L IS USM
EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM
EF 35 mm f/1.4L II USM
EOS R Body + Mount adapter
EOS R + RF 24-105 mm 4L IS USM + Mount adapter

EUR
300 €
100 €
125 €
200 €
150 €
300 €
150 €
125 €
250 €
200 €
300 €

SEK
3 000 kr
1 000 kr
1 300 kr
2 100 kr
1 500 kr
3 000 kr
1 500 kr
1 300 kr
2 600 kr
2 100 kr
3 000 kr

NOK
2 800 kr
950 kr
1 200 kr
1 900 kr
1 400 kr
2 800 kr
1 400 kr
1 200 kr
2 400 kr
1 900 kr
2 800 kr

DKK
2 200 kr
750 kr
900 kr
1 500 kr
1 100 kr
2 200 kr
1 100 kr
900 kr
1 900 kr
1 500 kr
2 200 kr

2. SLIK DELTAR DU

2.1. For å delta i tilbakebetalingskampanjen må deltageren kjøpe et kampanjeprodukt i
kampanjeperioden OG sende inn et gyldig krav på nettet mellom midnatt mandag 15. april
2019 og midnatt onsdag 31. juli 2019.
2.2. Krav må sendes inn ved å fylle ut et kravskjema fullstendig og korrekt (inkludert gyldig
serienummer for produktet) på nettet på www.canon.no/kampanjer. Deltagere vil måtte
skanne, laste opp og legge ved en kopi av kvitteringen sin eller en ordrebekreftelse for kjøp
over internett. Mottagere vil deretter motta en e-post som bekrefter at kravet er blitt
mottatt.
2.3. Kampanjeproduktene er underlagt tilgjengelighet så lenge beholdningen varer. Canon
står ikke ansvarlig for om forhandlere ikke innfrir bestillingene av kampanjeprodukter i løpet
av kampanjeperioden.
2.4. Canon vil ikke behandle noen krav som mottas etter sluttdato for mottak av krav ved
midnatt onsdag den 31. juli 2019. Canon vil ikke behandle krav som etter Canons oppfatning
er ufullstendige eller uleselige. Canon vil ikke være ansvarlig for forsinkede krav eller krav
som ikke mottas.
2.5. Det er kun mulig å fremme ett krav per kampanjeprodukt.
2.6. Krav fra bedrifter eller enkeltpersoner som gjør storinnkjøp (det vil si mer enn ti
kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden), vil ikke være kvalifisert for deltagelse i
denne kampanjen.
2.7. Denne kampanjen kan ikke benyttes sammen med noen annen kampanje, med unntak
av: Canons objektivbelønningskampanje – se utfyllende vilkår på: www.canon.no/lenspromo/
3. KONTANTUTBETALING
3.1. Deltagere vil motta kontantutbetaling i den størrelsesorden vist for kjøp av
kampanjeprodukter.
3.2. Ved mottak og bekreftelse av kravet i løpet av kravperioden, vil Canon ordne med en
direkte BACS-betalingsoverføring til deltagerens bankkonto. Det vil ikke bli inngått andre
arrangementer og ingen fysiske kontanter eller sjekker vil utstedes.
3.3. Canon bestreber seg på å overføre via BACS innen 4–6 uker fra mottak av et fullstendig
og gyldig krav.
3.4. Det vil kun bli utstedt én BACS-betaling per gyldige krav.
3.5. Hvis du er MVA-registrert og mottar en kontantutbetaling, kan dette redusere
skatteverdien av kjøpet ditt og du kan således være nødt til å redusere oppgitt avgift

tilsvarende.

4. PROMOTØR
4.1. Promotør er Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, Holmlia, 1256 Oslo.
5. ANSVARSFRASKRIVELSE
5.1. I størst mulig utstrekning tillatt under gjeldende lov, skal Canon ikke være ansvarlig for
noe tap, skade eller personskade av noe slag, uansett hvordan forårsaket, lidt av en deltager
under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning slik at de
ekskluderer eller begrenser Canons ansvar for personskade eller dødsfall forårsaket av bevist
uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.
5.2. Canon forbeholder seg retten til når som helst å oppheve, tilpasse og/eller endre denne
kampanjen uten at noe ansvar overhode påløper.
5.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere ethvert krav for å sikre samsvar med disse
vilkårene og betingelsene og be om ytterligere opplysninger og støttedokumenter. Canon
forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltagere hvis de mistenker at
kampanjen misbrukes på noen som helst måte. Canons beslutninger med hensyn til
kampanjen er endelige og korrespondanse vil ikke inngås.
6. DATA
6.1. Alle personopplysninger som sendes inn til oss, vil bli behandlet av Canon Norge AS,
deres agenter eller tilknyttede selskaper i gruppen for det formål å administrere denne
kampanjen og, hvis relevant, til markedsføringsformål – i tilfeller der deltagere har valgt å
motta markedsføringskommunikasjon fra Canon. Se personvernerklæringen vår for
forbrukere for ytterligere informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine når du
velger å motta markedsføringsmateriale – http://www.canon.no/privacy-policy/
6.2. Hvis deltagerne ikke ønsker at kontaktopplysningene deres skal brukes til
markedsføringsformål eller for å gjøre det mulig for Canon å kontakte dem i fremtiden om
lignende kampanjer, må de IKKE merke av den relevante «abonner»-boksen når de fyller ut
kravskjemaet.
6.3. Personopplysninger som oppgis, oppbevares sikkert og kan overføres til en sikker server
utenfor EØS. For nærmere informasjon om hvordan vi beskytter informasjonen din, kan du
se våre personvernretningslinjer for forbrukere – http://www.canon.no/privacy-policy/
7. LOVER OG JURISDIKSJON
Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle tvister som følger fra eller i forbindelse med
dem, skal styres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge og vil være underlagt den ikkeeksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

