Canon Nordic talvikampanja 2018
Ehdot & säännöt
1. KAMPANJATUOTTEET, KAMPANJA-AIKA JA OSALLISTUJAT
1.1 Tämä kampanja on voimassa vain ostoista, jotka koskevat alla listattuja kampanjatuotteita
Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Virossa torstain 1.11.2018 ja torstain 31.1.2019 välisenä
aikana. Kaikki muut tuotteet ovat tarjouksen ulkopuolella.
Joitakin kampanjatuotteita saatetaan myydä vain kameran runkona tai osana objektiivipakettia tai
kittinä, mutta vain YKSI hakemus voidaan tehdä pakettia tai kittiä kohden. Jos paketti sisältää kaksi
kampanjatuotetta, osallistujan on valittava yksi tuote, jota vastaan hakemus tehdään. Ostojen tulee
olla aitoja ostoja käteisellä tai sitä vastaavalla maksuvälineellä.
1.2 Kaikkien osallistujien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa
tai Virossa asuvia.
1.3 Kaikkien osallistujien katsotaan sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä.
1.4 Kaikkien kampanjatuotteiden on oltava uusia ja alkuperäisiä Canon-tuotteita. Käytetyt,
kunnostetut tai väärennetyt tuotteet tai tuotteet, jotka jollain tavalla rikkovat Canon-konsernin
yritysten aineettomaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta,
rinnakkaistuodut tai ”harmaatuodut” tuotteet), eivät ole kelvollisia kampanjatuotteita.

2. KAMPANJA
2.1 Kun kampanjatuote ostetaan kampanja-aikana, osallistuja voi valita joko:
a) hyvityksen; TAI
b) ostohyvityksen
Miten ostohyvitys toimii? Osta kampanjatuote kampanja-aikana, ja sen sijaan että haet heti
hyvitystä, voit valita saavasi suuremman ostohyvityksen sen jälkeen kun
(i) olet ostanut toisen aidon Canon-tuotteen ennen 30. huhtikuuta samalta jälleenmyyjältä, jolta
ostit ensimmäisen kampanjatuotteen; ja
(ii) olet tehnyt toisen vahvistetun hakemuksen (toimitettava ennen keskiyötä 31.5.2019) saadaksesi
ostohyvityksen.

2.2 Hyvityksen tai ostohyvityksen määrät kampanjatuotteiden osalta ovat alla.
TULOSTIMET
PIXMA TS6250 Musta
PIXMA TS6251 Valkoinen
PIXMA TS8250 Musta
PIXMA TS8251 Valkoinen
PIXMA TS8252 Punainen
PIXMA iP8750
PIXMA PRO-100S
PIXMA PRO-10S
image PROGRAF PRO-1000
SELPHY CP1300
KAMERAT
EOS 800D
EOS 200D
EOS 4000D
EOS 2000D
EOS M5
EOS M100
EOS M50
EOS M6
PowerShot G3 X
PowerShot G5 X
PowerShot G7 X Mark II
PowerShot G9 X Mark II
PowerShot G1 X Mark III
OBJEKTIIVIT JA MUUT TARVIKKEET
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
EF 24-105mm f/4L IS II USM
EF 24-70mm f/4L IS USM
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
EF 85mm f/1.4L IS USM
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
EF-M 22mm f/2 STM
EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
EF-M 32mm f/1.4 STM

HYVITYS
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
30 €
40 €
60 €
80 €
20 €
HYVITYS
40 €

OSTOHYVITYS
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
40 €
60 €
80 €
100 €
30 €
OSTOHYVITYS
65 €

40 €

65 €

25 €

40 €

40 €

65 €

90 €

120 €

40 €

65 €

40 €

65 €

60 €

80 €

45 €
40 €

70 €
65 €

30 €

50 €

25 €
60 €

40 €
80 €

HYVITYS

OSTOHYVITYS
450 €
190 €
300 €
150 €
190 €
190 €
75 €
30 €
120 €
40 €
30 €
50 €
30 €
40 €
50 €
30 €
50 €

300 €
125 €
200 €
100 €
125 €
125 €
50 €
20 €
90 €
25 €
20 €
30 €
20 €
25 €
30 €
20 €
30 €

Adapter EF-EOS M
Speedlite 470EX-AI

25 €
45 €

40 €
70 €

3. MITEN OSALLISTUA
3.1 Osallistuakseen kampanjaan osallistujan on ostettava kampanjatuote kampanja-aikana JA
täytettävä hakemus verkossa torstain 1.11.2018 keskiyön ja torstain 28.2.2019 keskiyön välillä.
3.2 Hakemus tulee toimittaa täyttämällä verkossa osoitteessa www.canon.fi/Winter2018 oleva
hakemuslomake kokonaan ja oikein (sisältäen tuotteen sarjanumeron). Osallistujien tulee skannata,
ladata ja liittää hakemukseen jäljennös tuotteen ostokuitista tai internetissä tehtyjen ostojen osalta
tilausvahvistus.
3.3 Verkkolomakkeessa osallistujien on valittava, haluavatko he saada hyvityksen vai ostohyvityksen.
Kun hakemus on lähetetty, osallistujat saavat sähköpostin, jossa vahvistetaan, että heidän
hakemuksensa on vastaanotettu ja ilmoitetaan yksilölliset kirjautumistiedot, joiden avulla voidaan
tarkastella hakemuksen tilaa. Jos et saa vahvistussähköpostia 24 tunnin sisällä siitä, kun hakemuksesi
on käsitelty, ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteeseen canonnordic@gmail.com
3.4 Kampanjatuotteita on tarjolla niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, jos
jälleenmyyjät eivät pysty toimittamaan kampanjatuotteiden tilauksia kampanja-aikana.
3.5 Canon ei käsittele hakemuksia, jotka se on saanut torstain 28.2.2019 klo 24.00 jälkeen.
Koko ostohyvitys on käytettävä 1.6.2019 mennessä, jolloin sen voimassaolo päättyy.
Canon ei käsittele puutteellisiksi tai epäselviksi katsomiaan hakemuksia. Canon ei ole vastuussa
hakemuksista, jotka saapuvat myöhässä tai joiden lähettäminen epäonnistuu.
3.6 Yhtä kampanjatuotetta kohden voidaan tehdä vain yksi hakemus joko hyvityksenä tai
ostohyvityksenä.
3.7. Kampanjatuotetta koskeva hakemus, joka tehdään sekä hyvityksen että ostohyvityksen
saamiseksi ei ole pätevä.
3.8. Hakemuksia, joita tekevät yritykset tai yksityishenkilöt, jotka ostavat yli 10 kampanjatuotetta
kampanja-aikana, EI hyväksytä.
3.9. Tätä kampanjaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun kampanjaan, lukuun ottamatta:
Canon-objektiivihyvityskampanja – katso tarkemmat ehdot verkkosivustolta:
www.canon.fi/lens-promo/

4. HYVITYS
4.1. Saadakseen hyvityksen, osallistujien on valittava hyvitystä koskeva vaihtoehto
verkkolomakkeelta. Kun hakemus on toimitettu hakemusajan kuluessa ja vahvistettu, he saavat
kampanjatuotteille määritetyn hyvityksen.
4.2. Saatuaan kuitin ja varmistuksen ostosta Canon suorittaa BACS-rahansiirron osallistujan
pankkitilille. Muut maksutavat eivät ole mahdollisia.
4.3. Canon pyrkii tekemään siirron 4-6 viikon kuluessa siitä, kun on saanut vahvistuksen
hyvityshakemuksen oikeellisuudesta.
4.4. Hyväksyttyä hakemusta kohden maksetaan vain yksi BACS-maksu.
4.5. Jos olet ALV-rekisteröity ja saat hyvityksen, se saattaa vähentää ostoksesi verotusarvoa, ja saatat
joutua vähentämään vastaavasti maksamasi veron.
4.6. Hyvitystä ei voi vaatia ostohyvityksen lisäksi.
4.7. Kun hyvitystä koskeva hakemus on toimitettu, sitä ei voi myöhemmin muuttaa tai vaihtaa
ostohyvitystä koskevaksi hakemukseksi.

5. OSTOHYVITYS
5.1. Saadakseen ostohyvityksen, osallistujien tulee ensin ostaa kampanjatuote kampanja-aikana ja
valita ”ostohyvitys” -vaihtoehto verkkolomakkeelta ensimmäisen kampanjatuotteen rekisteröinnin
yhteydessä.
5.2. Kohdassa 5.1 tarkoitetun hakemuksen vastaanottamisen ja vahvistamisen jälkeen
ostohyvityksen määrä lisätään osallistujan henkilökohtaiselle verkossa olevalle asiakastilille.
Hyödyntääkseen ostohyvityssumman, osallistujan on ostettava toinen aito Canon-tuote kampanjaaikana samalta jälleenmyyjältä, jolta osallistuja osti ensimmäisen kampanjatuotteen;
1. toimitettava hakemus toisesta tuotteesta täyttämällä hakemuslomake ja lataamalla
jäljennös sen ostokuitista (tai verkko-ostosten kohdalla tilausvahvistus) viimeistään
31.5.2019. Saatuaan kuitin ja varmistuksen hyväksytystä ostosta Canon suorittaa BACSrahansiirron osallistujan pankkitilille. Muut maksutavat eivät ole mahdollisia.
2. Jos toisen tuotteen ostohinta on pienempi kuin ostohyvityksen määrä, Canon maksaa kuitilla
ilmoitetun määrän. Jäljelle jäänyt käyttämätön summa on edelleen käytettävissä.
3. Toisen tai sitä seuraavan tuotteen ostaminen on mahdollista 30.4.2019 asti; rekisteröinti
31.5.2019 asti.
4. Jäljelle jääneen ostohyvityksen voi käyttää ainoastaan seuraavan ostoksen hyvitykseen.
Käyttämätön ostohyvitys on käytettävä 1.6.2019 mennessä, jolloin sen voimassaoloaika
päättyy.
5. Tuplarekisteröintejä ei hyväksytä.

5.3. Canon pyrkii tekemään siirron 4-6 viikon kuluessa siitä, kun on saanut vahvistuksen
hyvityshakemuksen oikeellisuudesta.
5.4. Yhtä ostohyvityshakemusta kohden suoritetaan vain yksi BACS-maksu.

5.5. Jos saat hyvitystä ja olet ALV-rekisteröity, se voi pienentää hankinnan verotusarvoa ja vaikuttaa
yrityksesi verotukseen.
5.6. Ostohyvitystä ei voi vaatia hyvityksen lisäksi.
5.7. Kun ostohyvityshakemus on toimitettu, sitä ei voi myöhemmin muuttaa tai vaihtaa hyvitystä
koskevaksi hakemukseksi.
5.8. Osallistujan verkkoasiakastilillä oleva ostohyvityssumma ei ole siirrettävissä toisen osallistujan
verkkoasiakastilille.
5.9. 31.5.2019 jälkeen osallistujan verkossa olevalla asiakastilillä oleva ostohyvityssumma ei ole enää
käytettävissä, eikä sitä voida enää hyödyntää.

6. KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ
6.1. Kampanjan järjestäjä on Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki.

7. VASTUUVAPAUTUS
7.1. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille
kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään
näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai
kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.
7.2. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan, muokata ja/tai muutta sitä milloin
tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina minimoimaan
osallistujaan kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen välttämiseksi.
7.3. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkistaa mitkä tahansa pyynnöt, jotta se voi varmistua siitä,
että näitä ehtoja noudatetaan, sekä mahdollisten lisätietojen ja lisäasiakirjojen pyytämiseksi.
Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen
sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja
käyttämällä.
Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

8. TIETOJEN KÄSITTELY
8.1. Canon Oy on osallistujien tämän kampanjan yhteydessä toimittamien henkilökohtaisten tietojen
rekisterinpitäjä sovellettavien henkilötietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Canon Oy ja/tai sen
konserniyritykset käsittelevät henkilökohtaisia tietoja tämän kampanjan hallinnointia ja/tai
hyväksyttyjä markkinointitarkoituksia varten, mukaan lukien tietojen välittäminen ulkopuolisille
tahoille, jotka on nimetty hallinnoimaan kampanjaa. Jos osallistuja ei halua, että hänen
yhteystietojaan käytetään markkinointitarkoituksiin tai siihen, että Canon voi ottaa häneen
tulevaisuudessa yhteyttä samankaltaisissa kampanjoissa, hänen EI pidä rastittaa kyseistä
suostumusruutua täyttäessään hyvityslomaketta.

8.2. Osallistujilta kerätyt henkilötiedot ovat Canonin kuluttajia koskevan tietosuojakäytännön alaisia
- www.canon.fi/privacy-policy/
8.3. Saadaksesi lisätietoja, ole hyvä ja tutustu kuluttajia koskevaan tietosuojakäytäntöömme
www.canon.fi/privacy-policy/

9. OIKEUDELLISET KYSYMYKSET
9.1. Kuluttajana sinulla on tarvittaessa mahdollisuus käynnistää oikeuskäsittely asuinmaasi
tuomioistuimessa omalla kielelläsi. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi
liittyen. Nämä säännöt eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia.

