
 

KAMPANJREGLER 

1. KAMPANJARRANGÖR   

Kampanjarrangör är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, 16988 Solna, Sverige  

INFORMATION OM KAMPANJEN 

2.1. Deltagare 

2.1.1 
Alla deltagare ska vara minst 18 år.  

Canons personal och representanter, såsom distributörer och återförsäljare, har inte rätt att 
delta i kampanjen, och de får inte heller delta i den för sina kunders räkning. 

 
2.1.2 Alla deltagare anses ha godkänt dessa bindande villkor. 

2.2. Kampanjprodukter, -område och -tider 
 
2.2.1 Denna kampanj gäller endast när du köper en Canon-kamera som omfattas av 
kampanjen: 

 
Kampanjprodukter Kampanjområde Kampanjgåva Inköpstid Registreringsperiod 

EOS M100, EOS M5 
och EOS M50 

Danmark, 
Finland, Norge 
och Sverige 

 
Kamerarem i 
läder med 
namntryck, 
kamerafodral i 
läder samt tre 
värdekuponger 
(* 
 

1.5.2018─31.8.2018 

1.5.2018─30.9.2018 
inklusive både 
start- och 
slutdatum 

 

2.2.2 Inköpstiden för kampanjprodukter som berättigar till förmån är 1.5.2018–31.8.2018  
inklusive både start- och slutdatum. 

2.2.3 Alla kampanjprodukter ska köpas av återförsäljare som verkar i Norge, Sverige, Finland 
eller Danmark eller i webbutiker, vars domännamn eller registrerade företagsadress finns i 
något av de ovanstående länderna. 

2.2.4 En ansökan kan göras för varje köpt kampanjprodukt. 



Ansökningar som görs av företag eller privatpersoner som köper fler än tio 
kampanjprodukter under kampanjperioden godkänns INTE. 

 
2.2.5. Alla kampanjprodukter ska vara nya och originalprodukter från Canon. Använda, 
reparerade eller oäkta produkter eller produkter som på något sätt strider mot immateriella 
rättigheter som innehas av företag i Canon-koncernen (inklusive men inte begränsade till 
parallellimporterade produkter eller produkter som har varit föremål för gråimport) är inte 
giltiga som kampanjprodukter. Ytterligare information om parallellimporterade produkter 
får du på adressen http://www.canon.co.uk/greymarket.  

2.2.6 Kampanjprodukterna ska ha levererats av Canon Europa N.V. eller av Canons företag i 
EES-området, Schweiz eller Liechtenstein. Kontrollera alltid vad som gäller med din 
återförsäljare så undviker du att bli besviken.  

2.2.7 Kampanjprodukter som har återlämnats till försäljaren deltar inte i kampanjen, och 
ansökningar om inlösning av förmånspaket för dessa produkter beaktas inte. Om denna typ 
av bedrägerier kommer till Canons kännedom har Canon möjlighet att vidta rättsliga 
åtgärder mot dessa deltagare. 
 
3. DELTAGANDE OCH INLÖSEN AV FÖRMÅNSPAKET 

3.1. För att delta i kampanjen ska deltagaren:  

a.) köpa en kampanjprodukt under kampanjperioden (1.5.2018–31.8.2018) OCH   
b.) skicka en korrekt ifylld ansökan via internet mellan tisdagen den 1 maj 2018 kl. 00.01 

och söndagen den 30 september kl. 23.59.  

3.2. Fyll omsorgsfullt i ansökan (inklusive produktens serienummer samt det namn som ska 
tryckas på kameraremmen) på nätet på adressen www.canon.se/summer2018.  Till din 
ansökan ska du skanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller orderbekräftelsen om 
du har gjort inköpet på nätet (inkl. moms) Vi skickar ett meddelande till deltagaren när vi har 
tagit emot ansökan.   

3.3. Canon ordnar leveransen (inklusive leveranskostnader) av förmånspaketet till den 
adress som deltagaren har uppgett omkring två månader efter att ansökan har tagits emot. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i leveranstiden av oss oberoende orsaker. Canon 
ansvarar inte för en misslyckad leverans om den givna adressen var felaktig. 

3.4. Förmånspaketet kan inte helt eller delvis bytas till pengar eller någon annan gåva. Canon 
förbehåller sig rätten att erbjuda en motsvarande produkt (en till egenskaperna eller värdet 
motsvarande eller bättre) om förmånspaketet inte finns tillgängligt.  

Canon ansvarar för eventuella skatter eller andra tvingande skyldigheter som gäller 
förmånspaketet.  
 
3.5. Kampanjprodukterna är tillgängliga så länge som varorna räcker. Canon är inte ansvarigt 
om återförsäljarna inte kan leverera beställningar på kampanjprodukter under 

http://www.canon.co.uk/greymarket


kampanjperioden.  
 
3.6. Canon behandlar inte ansökningar som har tagits emot efter söndagen den 30 
september kl. 24.00. Canon behandlar inte ansökningar som de anser vara bristfälliga eller 
oklara. Canon är inte ansvarigt för ansökningar som kommer för sent eller som inte kommer 
fram.  

  

 

*) VÄRDEKUPONGER 

1. 100 GB gratis lagringsutrymme för ett år i Canons tjänst Irista. Du får tillgång till 
lagringsutrymmet genom att skapa ett konto på adressen irista.com Koden som du behöver 
för att få tillgång till ditt lagringsutrymme på 100 GB är tryckt på värdekupongen. Använd 
koden senast den 31 december 2018. 

2. Du får 500kr rabatt om du köper en av de skrivare som ingår i kampanjen. Inköpstid 1.5–
30.11.2018 

Canon imagePROGRAF PRO-1000 

Canon PIXMA PRO-10S 

Canon PIXMA PRO-100S 

Canon PIXMA TS9150-serien 

Canon PIXMA TS8150-serien 

    Canon SELPHY CP1300-fotoskrivare 

Rabatten ges på EN av de skrivare som ingår i kampanjen.  

3. Du får 500kr rabatt om du köper ett av de objektiv i Canon EF-M-serien som ingår i 
kampanjen. Inköpstid 1.5.2018–30.11.2018 

Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 

Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 

Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 

Canon EF-M 22mm f/2 STM 

Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 

Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 

Rabatten ges på ETT av de objektiv som ingår i kampanjen. 

 

4. ANSÖKAN OM 500kr RABATT 



4.1 För att kunna utnyttja rabatten ska deltagaren köpa förmånsprodukterna under tiden 

1.5.2018–30.11.2018 och skicka in en giltig rabattansökan på nätet. Ansökan ska vara 

framme senast den 31 december 2018 på adressen https://canon-nordic-summer-campaign-

2018.sales-promotions.com/?country_promotion=10&lng=sv  

  

4.2 Gör så här för att delta: 

(i) Fyll omsorgsfullt i ansökan (inklusive produktens serienummer o.s.v.) på nätet.  

(ii) Till din ansökan ska du skanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller 
orderbekräftelsen om du har gjort inköpet på nätet (inkl. moms) 

(iii) Du får en bekräftelse till din e-post när din ansökan har tagits emot.  

4.3 Efter att Canon har fått kvittot och försäkrat sig om att inköpet är giltigt gör Canon en 
penningöverföring via BACS till deltagarens konto på den godkända summan enligt punkt 
2.2.1. Andra betalningssätt är inte möjliga. 

4.4 Canon har som målsättning att göra överföringen inom 30 dagar från det att en 
bekräftelse på att rabattansökan är korrekt har tagits emot. 

4.5 Om deltagaren inte har valt valuta kan Canon välja valuta efter eget gottfinnande. 

4.6 Canon behandlar inte bristfälliga eller otydliga ansökningar. Canon ansvarar inte för 
ansökningar som kommer fram för sent eller som inte kommer fram. 

4.7 Endast en BACS-betalning görs per rabattansökan. 

4.8 Om du får rabatt och är momsregistrerad kan det minska inköpets beskattningsvärde och 
inverka på ditt företags beskattning. 

 
 

5. FRISKRIVNING 

5.1. Canon friskriver sig från ansvar i den utsträckning lagen tillåter för varje form av 
förluster, skador eller olyckor som orsakas deltagare under kampanjperioden oavsett orsak. 
Ingenting i dessa regler eliminerar eller begränsar dock Canons ansvar för personskador eller 
dödsfall som orsakas av bevislig försumlighet hos en av Canons medarbetare eller 
representanter. 

5.2. Canon förbehåller sig rätten att ställa in denna kampanj, omarbeta och/eller göra 
ändringar i den när som helst utan att det orsakar någon ansvarsskyldighet, men vinnlägger 
sig alltid om att minimera inverkan på deltagaren för att undvika orimlig besvikelse. 

https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=10&lng=sv
https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=10&lng=sv
https://canon-eu-lens-virtual-kit.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi


5.3. Canon förbehåller sig rätten att granska vilka ansökningar som helst för att försäkra sig 
om att de uppfyller dessa villkor och att begära in eventuella ytterligare upplysningar och 
dokument. Canon har även rätt att utan separat meddelande utesluta eller hindra sådana 
personer från att delta i kampanjen som har deltagit eller försöker delta i kampanjen genom 
att använda otillåtna medel. 

Canons beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas. 

 

 

6. BEHANDLING AV UPPGIFTER 

Canon Europa N.V. och Canon Europe Limited, som är registrerade i Storbritannien med 
registreringsnummer 4093977, företagsadress 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 
1ET, Storbritannien, är registeransvariga för de personuppgifter som deltagarna 
tillhandahåller i samband med denna kampanj i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar 
och -bestämmelser. Canon Europa N.V. och/eller dess koncernbolag behandlar personliga 
uppgifter för att administrera denna kampanj och/eller i godkända marknadsföringssyften, 
inklusive förmedling av uppgifterna till utomstående aktörer som har utsetts till att 
administrera kampanjen. Om en deltagare inte vill att hans eller hennes kontaktuppgifter 
används i marknadsföringssyfte eller till att Canon kontaktar honom eller henne i framtiden 
vid liknande kampanjer ska han eller hon INTE kryssa för rutan för samtycke när han eller 
hon fyller i ansökningsformuläret.  

 

7. JURIDISKA FRÅGOR 

Som konsument har du vid behov möjlighet att inleda rättsliga förfaranden på ditt språk i en 
domstol i ditt bosättningsland. Din lokala konsumentrådgivning kan ge dig råd gällande dina 
rättigheter. Dessa regler påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 

 

 

 


