Promoţie trepied PowerShot PX
Termenii şi condiţiile promoţiei de marketing
1. Oganizatorul este Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria
(„Organizator“).
2. Toate persoanele înscrise (“Participanţii”) trebuie să aibă reşedinţa în România.
3. Angajaţii Organizatorului, companiile subsidiare ale acestuia, rudele acestora,
agenţii sau alte părţi implicate direct în prezenta promoţie şi în sponsorizare nu
sunt eligibili pentru participare la prezenta promoţie.
4. Prin achiziţionarea produsului Canon care face obiectul prezentei proomoţii, se
consideră că toţi participanţii au fost de acord cu Termenii şi condiţiile prezentei,
cu excepţia cazurilor în care sunt făcute alte precizări prin intermediul unei notificări
scrise.
5. Prezenta promoţie este disponibilă doar pentru achiziţionarea produselor
enumerate mai jos/ataşate („Produsele Promoționale“) pe teritoriul României de la
un partener autorizat din România pana la data de 30.11.2022 („Perioada
promoţională“).
6. Toate produsele Promoționale trebuie să fie produse Canon noi și originale.
Produsele achiziţionate la mâna adoua, recondiționate sau renovate sau produsele
contrafăcute sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale grupului de
companii Canon în orice mod (inclusiv, dar fără a se limita la produse achiziţionate
din pieţe paralele sau de pe piața “gri”) nu se califică pentru participarea la această
promoție.
6. Pentru a se înscrie la promoţie şi pentru a putea primi gratuit un (1) trepied
Hakuba Multifunction, participantul trebuie să achiziţioneze un Produs Promoţional
în timpul Perioadei Promoţionale. Această promoţie va rămâne în vigoare în limita
stocurilor de Produse Promoţionale şi trepiede Hakuba Multifunction.
7. Prezenta promoţie nu este transferabilă şi nu vor exista rambursări sub formă
de numerar sau credit în cadrul acesteia.
NOTĂ
8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica participările incomplete sau
ilizibile, sau care nu întrunesc în vreun fel condiţiile mai sus menţionate.
9. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza să furnizeze produsul care face
obiectul prezentei promoţii în cazul în care consideră că a avut loc un abuz sau o
încălcare a termenilor şi condiţiilor prezentei promoţii.
10. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierdere, deteriorare

sau vătămare de orice natură, cauzată în orice fel şi suferită de orice Participant la
prezenta Promoţie. Totuși, regulile din acest document nu vor exclude sau nu vor
limita răspunderea Organizatorului în cazul vătămării sau al decesul, cauzate de
neglijența dovedită a angajaților sau agenților Organizatorului.
11. În eventualitatea unei dispute referitoare la interpretarea sau implementarea
regulilor cu privire la oricare aspect legat de promoţie, decizia Administratorilor
Organizatorilor este finală şi nu va fi contestată.
12. Termenii şi condiţiile prezentei precum şi oricare conflicte provocate de sau în
legătură cuacestea vor fi exclusiv reglementate de şi interpretate în conformitate
cu legislaţia din Austria şi vor răspunde non-exclusiv în faţa instanţelor competente
din Austria.
Produse Promoționale
Kit de bază PowerShot PX alb
Kit de bază PowerShot PX negru

