Правила та умови (надалі – Правила акції)
1. КОМПАНІЯ, ЩО ПРОВОДИТЬ РЕКЛАМНУ АКЦІЮ (Отримай більше).
1.1. Компанія, яка проводить рекламну акцію, - Canon CEE ГмбХ,що зареєстрована за
адресою вул. Оберлаер Штрасе, 233, 1100, Відень (тут і надалі у тексті – Організатор)
2. ПРАВИЛА ТА УМОВИ УЧАСТІ У РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ
2.1. Учасники.
2.1.1. До участі допускаються особи віком від 18 років, що проживають на території України
(окрім окупованих територій та зон проведення АТО) та належним чином і в повному обсязі
виконали усі Правила Акції.
Дистриб'ютори та представники роздрібної торгівлі не мають права брати участь в рекламній
акції від свого імені або від імені своїх клієнтів.
2.1.2. Вважається, що всі Учасники, які вирішили прийняти участь в Акції зобов'язалися
виконувати ці Правила Акції у повному обсязі.
2. 2. Акційна продукція, територія та строки дії Акції.
Акція розповсюджується на наступні моделі:
Product name
EOS R5 5 GHZ SEE body
EOS R6 body
EOS R6 24-105 STM
EOS 5D IV
EOS 5DIV/24-105MMISUSM
EOS 5DIV/24-70 4L KIT

2. 2.1. Ця рекламна акція доступна тільки за умови придбання Акційної продукції відповідно
до вказаних нижче умов.
2. 2. 1.1. Список продукції виробництва торгової марки Canon до яких надається гарантований
подарунок у вигляді “Майстер-класу щодо оформлення та ведення власної бізнес-сторінки“
Модель
EOS 5D Mark IV body
EOS 5D Mark IV 24-105 IS II USM
EOS 5D Mark IV 24-70 4L KIT
EOS R5 5 body

Подарунок на вибір
Сервіс з розвитку інстаграм сторінки
Сервіс з розвитку інстаграм сторінки
Сервіс з розвитку інстаграм сторінки
Сервіс з розвитку інстаграм сторінки

Майстер-клас
Майстер-клас
Майстер-клас
Майстер-клас

EOS R6 body
EOS R6 24-105 STM KIT

Сервіс з розвитку інстаграм сторінки
Сервіс з розвитку інстаграм сторінки

Майстер-клас
Майстер-клас

2.3 Умови отримання акційного подарунку
•

Акційна пропозиція вступає в дію через 14 днів з дати покупки

2.2.2. Акція проводиться по всій території України (окрім окупованих територій та зон
проведення АТО) з 25.11. 2020 року по 30.12. 2020 року включно або до моменту наявності
подарунків, що обмежується кількістю 60 шт. (надалі – Акційний період).
2.2.3 Акційний продукт має бути придбаний у авторизованих ретейлерів на території України.
Rozetka
Moyo
Paparazzi
Fotosale
АВС-фото
Подорожник
Camera Service
Comfy
Фокстрот
Ельдорадо
3. УЧАСТЬ У ПРОМОАКЦІЇ
3.1 Щоб взяти участь в Акції, Учасник Акції повинен придбати Акційну продукцію в Акційний
період надіслати якісні фото коробки та приладу (частину, де зображено штрих код, та
серійний номер) та чек, що підтверджує покупку акційного продукту в акційний період в
дірект Інстаграм сторінки https://www.instagram.com/canonpromo/ не пізніше 02.01.2021.Та
вказати обраний подарунок
3.1.1. Якщо разом з Акційним продуктом придбаний неакційні товар, зазначені вище вимоги
стосуються тільки покупки Акційного продукту.
3.1.2. Данна акція не сумується і не росзповсюджується на товар, який був задіяний для
отримання вигоди з будь-якої іншої акційної пропозиції
3.2 У разі правильної та успішної реєстрації учаснику протягом 30-ти робочих днів буде
надано сертифікат на проходження майстер-класу або надання експертної оцінки з управління
власною бізнес сторінкою.
3.3 Учасник може отримати на вибір лише один тип подарунку:
1.Масйстер клас від Сергія Сараханова (російською мовою) або Ярослава Мончака
(українською мовою).
2. Надання експертної оцінки, консультації та плану дій, щодо оформлення та розвитку
власної бізнес сторінки в Інстаграм
3.4 Дата та спосіб проведення майстер класу від фотографа або надання експертної оцінки з
управління власною бізнес сторінкою, погоджуватимуться індивідуально з урахуванням
потреб обох сторін. У зв’язку з існуючими соціальними обмеженнями послуги надаватимуться
дистанційно шляхом зв’язку за допомогою погоджених інтернет ресурсів.

4. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ
4.1. У всіх встановлених законом випадках компанія Canon не несе відповідальності за втрати,
пошкодження або збиток будь-якого характеру і з будь-якої причини, понесені будь-яким з

Учасників в рамках даної акції. Компанія Canon також не несе відповідальності за
несправності електронного зв'язку, незалежно від їх причин. Жодне з положень цих умов
використання не обмежує і не виключає відповідальності компанії Canon за заподіяння шкоди
здоров'ю або смерть в результаті доведеною недбалості з боку співробітників або
представників Canon
4.2. Canon залишає за собою право в будь-який час анулювати, доповнити і / або змінити цю
рекламну акцію, не несучи відповідальності за це, але компанія буде докладати всіх зусиль,
щоб звести до мінімуму наслідки таких дій для Учасників, щоб уникнути невиправданого
розчарування.

5. ДАНІ
5.1. Canon Europa N.V. і Canon CEE GmbH, зареєстровані в Австрії за юридичною адресою
Oberlaaer Strasse 233, 1100 Vienna, Austria, є Операторами даних в цілях дотримання чинного
законодавства та нормативних актів про захист персональних даних щодо будь-яких
персональних даних, наданих Учасниками у зв'язку з цією рекламною акцією. Всі персональні
дані обробляються компанією Canon Europa N.V. і / або групою її компаній виключно з метою
управління цією акцією, в тому числі для надання інформації третім особам, призначеним для
управління рекламною акцією, і / або в дозволених маркетингових цілях. Якщо Учасники не
хочуть, щоб їх контактні дані використовувалися в маркетингових цілях, або щоб компанія
Canon пов'язувалася з ними в майбутньому з приводу подібних рекламних акцій, під час
заповнення форми заявки НЕ потрібно встановлювати прапорець у вікні «Дозволити».
5.2. Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, - компанія, що займається
обробкою персональних даних, зареєстрована в місті Кілкенні, Ірландія за номером 476077,
(далі" Координатор "). Координатор має право та відповідає за виконання промоакції,
замовленою Організатором, діє від імені Організатора та в його інтересах для забезпечення
повного виконаня Акції.
6. ЗАКОН І ЮРИСДИКЦІЯ
6.1. У встановлених законодавством випадках ці умови використання та будь-які спори, що
виникають з або у зв'язку з ними або цієї рекламною акцією, регулюються і тлумачаться
відповідно до законодавства Австрії і підкоряються невиключної юрисдикції судів Австрії.

