
 

KAMPAGNEREGLER 

1. KAMPAGNEARRANGØR  

Kampagnearrangøren er Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg 
 

2. INFORMATION OM KAMPAGNEN 

2.1. Deltagere 

2.1.1 
Alle deltagere skal være fyldt 18 år.  

Distributører og forhandlere må ikke deltage i kampagnen, ej heller må de deltage på vegne 
af deres kunder. 

 
2.1.2 Alle deltagere anses for at have accepteret disse betingelser som værende personligt 
bindende. 

2.2. Kampagnevarer, -område og -periode 
 
2.2.1 Denne kampagne gælder kun, når du køber et Canon-produkt, der er omfattet af 
kampagnen: 

 
Kampagnevarer Kampagneområde Kampagnegave Købsperiode Registreringsperiode 

Canon-kameraer, 
Canon-printere og 
Canon-objektiver 

Finland, Sverige, 
Danmark, Norge, 
Estland, Letland 

og Litauen 

 
100 GB gratis 
lagerplads hos 
Canon irista-
tjenesten 

26.5.2017 -
31.8.2017 

26.5.2017 – 
30.9.2017 
begge datoer 
inklusive 

2.2.2 Købsperioden for kampagnevarer, der kvalificerer køberen til at modtage 
kampagnegaven, er 26.5.2017 – 31.8.2017, begge datoer inklusive. 

2.2.3 Alle kampagnevarer skal købes hos forhandlere i Letland, Litauen, Norge, Sverige, 
Finland, Danmark eller Estland eller fra netbutikker, hvis domænenavn eller registrerede 
adresse er i et af ovennævnte lande. 

2.2.4 Der kan indgives ét krav pr. købt kampagnevare. 

Krav, der indgives af virksomheder eller privatpersoner, som køber flere end 10 
kampagnevarer under købsperioden, godkendes IKKE. 



Denne kampagne kan ikke kombineres med andre Canon-kampagner. 

 
2.2.5. Alle kampagnevarer skal være nye og originale Canon-produkter. Brugte, renoverede 
eller forfalskede varer eller varer, der på nogen måde overtræder Canon-koncernens 
virksomhedsrettigheder i forbindelse med immaterielle aktiver (herunder, men ikke 
begrænset til, parallelimporterede eller "gråimporterede" varer), er ikke kvalificerede 
kampagnevarer. Flere oplysninger om parallelimporterede varer fås på 
http://www.canon.co.uk/greymarket.  

2.2.6 Kampagnevarerne skal være leveret af Canon Europa N.V. eller af Canon-virksomheder 
inden for EØS-området, Schweiz eller Liechtenstein. Spørg altid forhandleren, så du undgår 
skuffelse.  

2.2.7 Kampagnevarer, der er blevet returneret til sælgeren, indgår ikke i kampagnen, og krav 
om indløsning af gaver i forbindelse med sådanne varer vil ikke blive taget i betragtning. Hvis 
der konstateres misligholdelse, kan Canon anlægge søgsmål mod den pågældende deltager. 
 
3. DELTAGELSE OG GAVEINDLØSNING 

3.1. For at deltage i kampagnen skal deltageren købe en kampagnevare under 
kampagneperioden (26.5.2017 – 31.8.2017) OG sende et billede af kvitteringen pr. sms 
ELLER udfylde en ansøgning på internettet inden for tidsrummet fredag d. 26.5.2017 kl. 
00.01 til lørdag d. 30.9.2017 kl. 24.00.  

3.2. Send et billede af kvitteringen for kampagnevaren pr. sms til +358 40 858 9763, eller 

udfyld en ansøgning på internettet på ordering.fi/canonsummer.  Scan din kvittering eller 

ordrebekræftelse, hvis det drejer sig om onlinekøb, og vedhæft den din ansøgning (inkl. 

moms).  

3.3. Canon sender en kampagnekode til det telefonnummer eller den e-mailadresse, som 
deltageren har oplyst inden for 10 dage efter modtagelse af ansøgningen. Canon kan ikke 
holdes ansvarlig for mislykket gaveforsendelse, hvis det opgivne telefonnummer eller den 
opgivne e-mailadresse er forkert. 

3.4. Gaven kan ikke ombyttes til penge eller en anden gave, hverken delvist eller i sin helhed. 
Canon forbeholder sig ret til at tilbyde en tilsvarende gave (af tilsvarende eller større værdi), 
hvis kampagnegaven ikke kan fremskaffes. Canon er ansvarlig for eventuelle skatter eller 
andre obligatoriske forpligtelser vedrørende kampagnegaver.  
 
3.5. Kampagnevarerne fås, så længe lager haves. Canon kan ikke holdes ansvarlig, hvis 
forhandlerne ikke er i stand til at levere de bestilte kampagnevarer inden for 
kampagneperioden.  
 
3.6. Canon behandler ikke ansøgninger, der modtages efter kl. 24.00 lørdag d. 30.9.2017. 
Canon behandler ikke ansøgninger, som kan betragtes som værende mangelfulde eller 
uklare. Canon kan ikke holdes ansvarlig for ansøgninger, som ankommer for sent eller slet 

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


ikke når frem.  
 

4. ANSVARSFRASKRIVELSE 

4.1. Canon fralægger sig, i det omfang loven tillader det, ethvert ansvar i forbindelse med 
alle former for tab, skader eller uheld, som deltagerne måtte lide under kampagneperioden. 
Intet i disse bestemmelser fjerner eller begrænser dog Canons ansvar for personskade eller 
død forårsaget af beviselig uagtsomhed udvist af Canons medarbejdere eller 
repræsentanter. 

4.2. Canon forbeholder sig ret til at ophæve, omforme og/eller ændre denne kampagne når 
som helst, uden at det medfører nogen ansvarlighed, men bestræber sig altid på at 
minimere den effekt dette måtte have på deltagerne for at undgå urimelig skuffelse. 

4.3. Canon forbeholder sig ret til at kontrollere enhver ansøgning med henblik på at sikre, at 
betingelserne overholdes samt udbede sig yderligere oplysninger og dokumentation. Canon 
har også ret til uden forudgående varsel at fjerne personer fra eller forhindre personer i at 
deltage i kampagnen, hvis disse har deltaget eller forsøgt at deltage i kampagnen ved brug af 
ikke tilladte metoder. 

Canons beslutninger er endelige og kan ikke ankes. 

5. DATABEHANDLING 

Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, som er registreret i Storbritannien med 
registreringsnummeret 4093977 på forretningsadressen 3 The Square, Stockley Park, 
Uxbridge UB11 1ET, Storbritannien, er registratorer af personoplysninger, som opgives af 
deltagerne i forbindelse med denne kampagne, i overensstemmelse med gældende love og 
bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Canon Europa N.V. og/eller 
søsterselskaber behandler personoplysninger med henblik på at administrere denne 
kampagne og/eller i forbindelse med godkendte markedsføringsøjemed, herunder 
videregivelse af oplysninger til tredjeparter, som er udnævnt til at administrere kampagnen. 
Hvis en deltager ikke ønsker, at hans/hendes kontaktoplysninger anvendes i 
markedsføringsøjemed, eller at Canon kan kontakte vedkommende vedrørende lignende 
kampagner fremover, skal han/hun IKKE afkrydse det relevante samtykkefelt, når formularen 
udfyldes.  

 

6. JURIDISKE SPØRGSMÅL 

Som forbruger har du mulighed for om nødvendigt at indlede retslige procedurer ved retten 
i dit land på dit eget sprog. Det lokale forbrugerråd kan rådgive dig om dine rettigheder i 
denne forbindelse. Disse bestemmelser påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder. 
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