Reklamní akce „Cintiq Pro plus Adobe Creative Cloud Foto předplatné (12
měsíců)“
Tyto podmínky platí při nákupu nového grafického tabletu Wacom Cintiq Pro (Cintiq Pro 13, 16, 24 a
32) v Německu, Rakousku, Polsku, Švýcarsku, na Slovensku a v České republice (dále jen „Region“) v
rámci reklamní akce „Cintiq Pro plus Adobe Creative Cloud Foto předplatné“ (dále jen „reklamní
akce“) pořádané společností Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Německo
(dále jen „Wacom“).
Reklamní akce se mohou zúčastnit všichni koncoví zákazníci (dále jen „koncový zákazník“ nebo „vy“),
jejichž bydliště se nachází v Regionu, a kteří si v rámci Regionu v období od 20. května 2019 do 31.
července 2019 (dále jen „období nákupu“) koupí nový grafický tablet Wacom Cintiq Pro (DTH-1320A,
DTH-1620A, DTK-2420, DTH-2420 a DTH-3220) (dále jen „Wacom Cintiq Pro“).
Při nákupu nového Wacom Cintiq Pro během období nákupu a při splnění níže uvedených podmínek
jako zákazník nabýváte právo požádat o následující odměnu (dále jen „odměna“):
Adobe Creative Cloud Foto předplatné na 1 rok:
Adobe Creative Cloud Foto předplatné na 1 rok od společnosti
(https://www.adobe.com) zahrnuje roční předplatné na Photoshop a Lightroom.
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Photoshop je dostupný v následujících jazycích: dánština, němčina, angličtina, finština,
francouzština, italština, nizozemština, polština, portugalština (brazilská), ruština, španělština,
švédština, čeština, turečtina, japonština, korejština a čínština (zjednodušená).
Lightroom je dostupný v následujících jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština,
nizozemština, portugalština (brazilská), španělština, švédština, japonština, korejština a čínština
(zjednodušená a tradiční).
Cenové podmínky pro prodloužení služby Adobe Creative Cloud Foto:
Aby po uplynutí doby bezplatného užívání/odměny nebyla přerušena platnost předplatného
Adobe Creative Cloud Foto, účastník může při registraci Adobe ID zadat způsob platby. Je-li

zadán způsob platby, po uplynutí doby platnosti ročního předplatného pro Adobe Creative Cloud
Foto se tarif automaticky mění na placené předplatné s dobou platnosti na další rok. O platbě z
vašeho účtu vás bude společnost Adobe informovat předem.
Při obnově ročního předplatného hradíte částku určenou v okamžiku nákupu. Částka za roční
předplatné Adobe Creative Cloud Foto nyní jako Prepaid (předplaceně) činí 141,94 eur včetně
DPH. Cena platná v tomto okamžiku platí na 12 měsíců od data prodloužení a můžete ji sledovat
na webu www.adobe.com.
Vaše smlouva se společností Adobe se tím každoročně automaticky prodlužuje, dokud ji
nevypovíte. Jestliže po prodloužení smlouvy podáte výpověď během 14 dnů, neplatíte žádné
stornopoplatky. Jestliže výpověď podáte později, budou vám účtovány stornopoplatky ve výši 50
% zbývajícího smluvního závazku.
Adobe, logo Adobe, Creative Cloud, logo Creative Cloud, Lightroom, Photoshop a logo
Photoshop Desktop jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami
společnosti Adobe v USA a případně i v jiných zemích.
Přesné podrobnosti o této odměně jsou uvedeny na webu www.adobe.com.
Jak se zúčastnit?
Abyste po nákupu svého grafického tabletu Wacom Cintiq Pro získali odměnu, musíte si tento nový
produkt registrovat u společnosti Wacom na adrese www.wacom.com/register.
Registrace je možná od 20. května 2019 a musí být dokončena nejpozději 7. srpna 2019 (dále jen
„registrační období“). Při registraci je potřebné zadat následující osobní údaje: jméno a příjmení, země,
platná e-mailová adresa a sériové číslo (obvykle se automaticky načte) Wacom Cintiq Pro.
Pokud se během registračního období podaří řádně dokončit registraci, obdržíte e-mail s potvrzením své
registrace i s dalšími informacemi.

Váš Software Release Code pro aktivaci odměny a také odkaz na příslušný Adobe® Creative
Cloud najdete ve své knihovně Wacom Library v rámci vašeho uživatelského účtu Wacom
(https://account-qa.wacom.com).
Na stránce Adobe Creative Cloud si můžete stáhnout software pro používání odměny tím, že se
přihlásíte pod svým Adobe ID nebo se (po případné registraci) přihlásíte ke svému uživatelskému účtu
Adobe a v něm zadáte Software Release Code.
Abyste mohli využít odměnu, do 31. srpna 2019 (dále jen „aktivační lhůta“) musíte aktivovat svůj
Software Release Code pro Adobe Creative Cloud online. Není možná výplata v hotovosti ani kombinace
s jinými slevami či poukazy.
Jestliže jste při registraci narazili na nějaké problémy nebo jste neobdrželi potvrzení o registraci, ačkoliv
jste splnili všechny podmínky, obraťte se prosím na nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo
některého
z
telefonních
čísel;
oba
kontakty
najdete
v
následujícím
odkazu:
http://www.wacom.com/contact

Ostatní

Zmíněné kódy mohou být využity pouze uvedeným způsobem. Požadavky na aktivaci kódu jsou
přípustné pouze za podmínky, že jste dodrželi uvedené lhůty – období nákupu, registrační období a
aktivační lhůtu. Jestliže se oproti našemu očekávání rozhodnete vrátit svůj grafický tablet Wacom Cintiq
Pro, zároveň ztrácíte veškeré nároky na odměnu, kterou jsme vám v rámci reklamní akce poskytli, a
musíte odměnu neprodleně vrátit, nebo vymazat.
Reklamní akce se výslovně nevztahuje na nákup použitých produktů.
Pokud jste neudělili souhlas s jiným využitím vašich dat, společnost Wacom bude vámi poskytnuté
osobní údaje využívat, při dodržování příslušných zákonů o ochraně osobních údajů a našich zásad
ochrany osobních údajů – www.wacom.com/privacy, výhradně pro potřeby konání naší reklamní akce a
pro akce související s nákupem produktů společnosti Wacom.
Společnost Wacom nepřebírá odpovědnost ani ručení za opožděné či chybně provedené registrace
koncového zákazníka, ani za ztracené poukazy a kódy, ani za chybnou aktivaci poukazů a kódů, bez
ohledu na to, zda k tomu došlo z technických či osobních důvodů, ledaže by za tyto důvody zodpovídala
výhradně společnost Wacom.
Odměna a způsob jejího fungování výlučně podléhají platným podmínkám poskytovatele (Adobe Inc.).
Pokud je to právně přípustné, společnost Wacom nepřebírá odpovědnost ani ručení za příslušné
produkty nebo služby tohoto poskytovatele.
Společnost Wacom si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení a/nebo změnu této reklamní akce.
Pro případ neoprávněného využití reklamní akce koncovým zákazníkem si společnost Wacom vyhrazuje
právo uplatnit vůči konečnému zákazníkovi nárok na náhradu škody.
Jestliže se některé ustanovení reklamní akce nebo těchto podmínek stane zčásti či zcela neúčinným,
nemá to žádné důsledky na účinnost zbývajících podmínek. Místo neúčinné podmínky pak platí
podmínka, která je právně přípustná a svým účinkem se co nejvíce blíží neúčinné podmínce.
Reklamní akce podléhá zákonům Spolkové republiky Německo.
V případě otázek souvisejících s touto reklamní akcí prosím kontaktujte:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Německo,
prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky na zde uvedených telefonních číslech:
http://www.wacom.com/contact

