TERMENI SI CONDITII
Acești termeni și condiții acoperă promovarea "Îndrăzneşte să Creezi cu Wacom & Adobe" atunci
când cumpărăți o nouă tabletă Intuos Pro, Wacom Cintiq / Cintiq Pro sau Wacom MobileStudio Pro
("Promoție") si este implementată de Wacom Europe GmbH, Völklinger Str. 1, 40219 Düsseldorf,
Germania ("Wacom").
1. Promoția este disponibilă tuturor utilizatorilor finali aflați în una dintre țările enumerate în
secțiunea 14 de mai jos ("Utilizator final" sau "Tu"), care în perioada 1 octombrie 2017 - 31 martie
2018 ("Perioada de achiziție") achiziționați unul dintre următoarele produse ("Produs"):
un nou produs Wacom Intuos Pro ("Intuos Pro")
 Intuos Pro M (PTH-660)
 Intuos Pro M Paper Edition (PTH-660P)
 Intuos Pro L (PTH-860)
 Intuos Pro L Paper Edition (PTH-860P) or
 the current Intuos Pro S (PTH-451)
un nou produs Wacom Cintiq Pro (“Wacom Cintiq Pro”)
 Wacom Cintiq Pro 13” (DTH-1320-EU)
 Wacom Cintiq Pro 16” (DTH-1620-EU)
un nou produs Wacom Cintiq (“Wacom Cintiq”)
 Cintiq 13HD (DTK-1300)
 Cintiq 22HD (DTK-2200)
 Cintiq 27QHD (DTK-2700)
 Cintiq 27QHD Touch (DTH-2700)
un nou produs Wacom MobileStudio Pro ("Wacom MobileStudio Pro"):
 Wacom MobileStudio Pro 13 (i5 128GB) (DTH-W1320L-EU)
 Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 256GB) (DTH-W1320M-EU)
 Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 512GB) (DTH-W1320H-EU)
 Wacom MobileStudio Pro 16 (i5 256GB) (DTH-W1620M-EU)
 Wacom MobileStudio Pro 16 (i7 512GB) (DTH-W1620H-EU)
2. Odată cu achiziționarea unui nou Intuos Pro, a unui Wacom Cintiq / Cintiq Pro sau a unui Wacom
MobileStudio Pro în perioada de aprovizionare mentionată și îndeplinirea condițiilor de mai jos,
dobândiți ca şi client dreptul de a solicita următoarele extra ("Extra"): posiblitatea de a accesa
pentru o perioadă de 90 de zile toată suita de aplicaţii Adobe Creative Cloud Individual. De
asemenea, puteți beneficia de oferta de imagini Adobe Stock 10 pentru o perioadă de probă de
30 de zile.
a. Accesul ca membru la toate aplicațiile Adobe Creative Cloud Individual, timp de 90 de zile
oferită de Adobe Inc. include accesul la cele 29 de aplicații desktop și 10 aplicații mobile.
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Verificați http://www.adobe.com/creativecloud.html pentru cea mai recentă actualizare
a pachetului Adobe.
Principalele aplicații ale suitei de aplicații Adobe Creative Cloud Individual, sunt
disponibile în diferite limbi, cum ar fi engleză, olandeză, finlandeză, franceză, germană,
italiană, norvegiană, poloneză, rusă, spaniolă, suedeză, turcă. Accesați
http://www.adobe.com/creativecloud.html pentru a verifica lista exactă a limbilor
disponibile per aplicație. (valoare de 170 EUR cu TVA, stoc de 5.000).
b. Adobe Stock, 10 imagini oferite de Adobe Inc .: atunci când vă înscrieți pentru o perioadă
de 1 an plătita, ca membru, vi se acordă un proces de 30 de zile pentru a descărca 10
imagini de la Adobe Stock. Abonamentul cu plată de 1 an va continua automat, cu excepția
cazului în care anulați calitatea de membru în prima lună. Pentru detalii suplimentare,
verificați https://stock.adobe.com/uk/promo/firstmonthfree.
Detalii precise despre Extra sunt listate la link-urile de mai sus.
CUM SA IAU PARTE?
3. Înregistrarea trebuie completată până la data de 15 aprilie 2018 ("Perioada de înregistrare").
Înregistrarea include o declarație cu privire la datele de contact personale și o adresă de e-mail
valabilă, precum și introducerea numărului de serie al produsului și o declarație privind data
achiziționării.
După completarea corectă a informațiilor de înregistrare în perioada de înregistrare și
îndeplinirea tuturor condițiilor de mai sus, va fi generat un cod de voucher unic.
Acest cod de voucher vă va permite să accesați Extras. Acest cod voucher Adobe poate fi
răscumpărat numai pe site-ul Web Adobe® www.creativecloud.com/redeem, pe care puteți
descărca software-ul, conectându-vă cu ID-ul dvs. Adobe sau înscriindu-vă pentru a obține un
cont membru și pentru a introduce codul de lansare a software-ului .
Extra trebuie răscumpărat până la data de 30 aprilie 2018 ("Perioada de rambursare"). Nu este
posibilă o plată în numerar sau o combinație cu alte rabaturi sau credite.
Dacă întâmpinați probleme cu înregistrarea produselor dvs. Wacom, vă rugăm să ne contactați
folosind formularul nostru de contact la adresa http://www.wacom.eu/contact sau prin telefon
la numerele enumerate la punctul 16.

DIVERSE
4. Codurile de vouchere menționate pot fi utilizate numai în maniera și în modul indicat. O cerere de
răscumpărare a codurilor este valabilă numai dacă ați respectat perioadele cotate - perioada de
achiziție, perioada de înregistrare și perioada de activare. Dacă decideți, împotriva așteptărilor dvs.,
să anulați sau să returnați Produsul dvs., indiferent de motivul legal, veți pierde, de asemenea, orice
revendicare față de Extra acordat ca parte a Promoției și va trebui să îl returnați sau să-l anulați
corespunzător, chiar fără a fi solicitat sa faceţi acest lucru.
5. Promovarea nu include în mod explicit achiziția de produse folosite.
6. Wacom va folosi datele personale introduse de dvs. exclusiv pentru acțiuni legate de cumpărarea
Produsului și de îndeplinirea Promovării noastre, respectând Legea Germană privind Protecția Datelor,
cu excepția cazului în care v-ați dat acordul pentru alte utilizări ale datelor dvs.
7. Wacom nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru înregistrarea întârziată sau
incorectă de către Utilizatorul final, pierderea codurilor de credit sau răscumpărarea incorectă a
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codurilor de voucher, indiferent dacă aceasta a fost cauzată de motive tehnice sau personale, cu
excepția cazului în care cauza este exclusiv in aria de responsabilitate a lui Wacom.
8. Extra și design-ul său este supus exclusiv condițiilor relevante ale furnizorului (Adobe Inc.). În
măsura în care acest lucru este permis de lege, Wacom nu acceptă nicio responsabilitate sau
răspundere pentru produsele sau serviciile relevante de la acest furnizor.
9. Wacom își rezervă dreptul de a anula și / sau de a schimba promoția în mod unilateral; mai ales în
cazul în care se epuizeaza cele 5.000 de coduri de voucher din Extra.
10. În cazul utilizării necorespunzătoare a promoției de către Utilizatorul final, Wacom își rezervă
dreptul de a solicita despăgubiri de la Utilizatorul final.
11. În cazul în care orice termen al Promoției sau aceste condiții va fi sau va deveni total sau parțial
ineficient, atunci acest lucru nu va afecta eficacitatea condițiilor rămase. În locul condiției ineficiente,
se aplică o condiție permisă din punct de vedere legal și care are cât mai mult posibil efectul dorit al
condiției ineficiente.
12. Promovarea este supusă legii Republicii Federale Germania.
13. Pentru orice întrebări legate de această promoție, vă rugăm să contactați: Wacom Europe GmbH,
Völklinger Straße 1,40219 Düsseldorf, Deutschland, www.wacom.com/contact sau telefonic la:
Regatul Unit +44 (0) 207 744 08 31
Austria +43 (0) 1 790 825 550
Belgia +32 (0) 2 275 06 91
Franța +33 (0) 1 7020 0070
Germania + 49 (0) 69 66 30 82 00

Italia +39 02 4528 7050
Țările de Jos +31 (0) 20 517 4705
Spania +34 (0) 91 787 0346
Elveția +41 (0) 44 212 2818
Altele +44 (0) 207 949 0392

14. Promovarea este disponibilă în următoarele țări:
Austria, Belgia, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia,
Ungaria, Israel, Italia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Africa de Sud,
Spania, Suedia, Elvetia, Olanda, Turcia, Marea Britanie, Ucraina, Emiratele Arabe Unite.
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