
 

KAMPAANIA REEGLID 

1. KAMPAANIA KORRALDAJA  

Kampaania korraldaja on Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsingi, Soome  
 

2. KAMPAANIA INFO 

2.1. Osalejad 

2.1.1 
Kõigi kampaanias osalejate vanus peab olema vähemalt 18 aastat   

Hulgi- ja edasimüüjad ei tohi kampaanias osaleda, nad ei tohi osaleda ka oma klientide eest. 

 
2.1.2 Lähtume sellest, et kõik osalejad on kampaania tingimustega nõus ja kohustuvad neist 
kinni pidama. 

2.2. Kampaania tooted, piirkond ja kehtivusaeg 
 
2.2.1 Kampaania kehtib ainult neile, kes ostavad kampaaniasse kuuluva Canoni toote: 

 

Kampaania tooted 
Kampaania 

piirkond 
Kampaaniakingitus Ostuaeg 

Registreerimise 
aeg 

Canoni kaamerad, 
Canoni printerid ja 
Canoni objektiivid 

Soome, Rootsi, 
Taani, Norra, 
Eesti, Läti ja 

Leedu 

 
100GB tasuta 
salvesturuurmi 
Canoni irista -
teenuses 

26.5.2017 -
31.8.2017 

26.5.2017 - 
30.9.2017 
mõlemad 
päevad kaasa 
arvatud. 

2.2.2 Kingituse saamiseks tuleb kampaaniatoode osta 26.5.2017 – 31.8.2017, mõlemad 
päevad kaasa arvatud. 

2.2.3 Kõik kampaaniatooted tuleb osta edasimüüjatelt, kes tegutsevad Lätis, Leedus, Norras, 
Rootsis, Soomes, Taanis või Eestis või netipoodides, mille domeeninimi või registreeritud 
aadress on ühes nimetatud riikidest. 

2.2.4 Iga ostetud kampaaniatoote kohta võib teha ühe taotluse. 

Taotlusi, mida esitavad ettevõtted või üksikisikud, kes ostavad kampaania ajal rohkem kui 10 
kampaaniatoodet, EI aktsepteerita.  



Käesolevat kampaaniat ei tohi ühitada ühegi teise Canoni kampaaniaga. 

 
2.2.5. Kõik kampaaniatooted peavad olema uued ja originaalsed Canoni tooted. Kasutatud, 
korda tehtud või võltsitud tooted, samuti tooted, mis mingil viisil rikuvad Canoni kontserni 
kuuluvate ettevõtete immateriaalse põhivaraga seotud õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte 
ainult, paralleelselt imporditud kaubad (nn. hall import) ei ole aktsepteeritavad 
kampaaniatooted.  Lisainformatsiooni paralleelimporditud toodete kohta leiate aadressilt 
http://www.canon.co.uk/greymarket.   

2.2.6 Kampaaniatooted peavad olema tarnitud Canon Europa N.V poolt või EMP 
territooriumil, Šveitsis, või Liechtensteinis asuvate Canoni ettevõtete poolt.  Kontrollige seda 
pettumuste vältimiseks alati oma edasimüüjalt.   

2.2.7 Müüjale tagastatud kampaaniatooted ei osale kampaanias ja taotlusi nende ostude 
pealt kingitusi saada ei võeta arvesse.  Kuritarvituste korral on Canonil õigus pöörduda 
kõnealuse osaleja suhtes kohtusse. 
 
3. OSALEMINE JA KINGI KÄTTESAAMINE 

3.1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaania perioodil (26.5.2017 - 
31.8.2017) kampaaniatoote JA saatma foto ostukviitungist SMS-iga VÕI täitma taotluse 
internetis reede, 26.5.2017 kell 00.01 ja laupäeva 30.09.2017 24:00 vahelisel ajal.   

3.2. Saatke foto  kampaaniatoote ostukviitungist SMS-sõnumiga numbrile +358 40 858 9763  

või täitke taotlus internetis aadressil ordering.fi/canonsummer.  Skannige, laadige üles ja 

lisage taotlusele ostukviitungi koopia või internetis tehtud ostu tellimuskinnitus (koos 

käibemaksuga)   Skannige, laadige üles ja lisage taotlusele ostukviitungi koopia või netis 

tehtud ostu tellimuskinnitus (koos  käibemaksuga).  

3.3. Canon saadab kampaaniakoodi osaleja poolt teavitatud telefoninumbrile või 
meiliaadressile 10 päeva jooksul pärast taotluse saamist.  Canon ei vastuta kingituse 
saatmise ebaõnnestumise eest, kui osaleja poolt antud telefoninumber või meiliaadress on 
vale. 

3.4. Kingitust ei saa ei osaliselt ega terviklikult vahetada rahaks või mõneks muuks 
kingituseks.  . Kui kampaaniakingitus ei ole saadaval, jätab Canon endale õiguse asendada 
see teise samalaadse kingitusega (millel on võrdsed või paremad omadused või rahaline 
väärtus). Canon võtab enda kanda kampaaniakingitustega seotud võimalikud maksud ja 
muud kohustused.   
 
3.5. Kampaaniatooted on saadaval niikaua, kuni tooteid jätkub.  
 
 Canon ei vastuta selle eest, kui edasimüüjad ei suuda kampaaniatoodete tellimusi 
kampaania ajal edasi saata.   
 
3.6. Canon ei käsitle taotlusi, mis on laekunud pärast laupäeva, 2017. aasta 30. septembri 



keskööd (00.00).   Canon ei tegele puudulike ja ebaselgete taotlustega. Canon ei vastuta 
taotluste eest, mis saabuvad hilinenult või ei saabu vastuvõetaval kujul.   
 

4. LAHTIÜTLUS 

4.1. Canon ei vastuta seaduse poolt lubatud piirides mistahes ja mistahes põhjusel osalejale 
kampaania raamides juhtunud kadude, kahjustuste või vigastuste eest Mitte miski nendes 
tingimustes ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikuvigastuste või surma korral, mille 
on tõestatult põhjustanud Canoni töötajate või esindajate hooletus.  

4.2. Canon jätab endale õiguse tühistada, parandada ja/või muuta seda kampaaniat mistahes 
ajal, ilma et sellega kaasneks mistahes vastutus, kuid Canon üritab alati minimeerida sellise 
tegevuse mõju osalejale, et vältida liigset pettumust.  

4.3. Canon jätab endale õiguse igal ajal taotlused läbi vaadata, et olla kindel seatud 
tingimustest kinnipidamises ja samuti võimalike vajalike lisaandmete ja lisadokumentide 
küsimiseks.  Canon jätab endale ka õiguse katkestada või lõpetada ilma ette teatamata 
sellise isiku osavõtt, kes on osalenud või proovivad osaleda kampaanias, kasutades keelatud 
võtteid. 

Canoni otsused on lõplikud ega kuulu edasikaebamisele. 

5. ANDMETÖÖTLUS 

Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, mis on registreeritud Suurbritannias 
registreerimisnumbriga 4093977 ja mille tegevuskoht on 3 The Square, Stockley Park, 
Uxbridge UB11 1ET, Suurbritannia, on osalejate poolt kampaania raamides antud 
isikuandmete suhtes registripidajad, vastavalt kohaldatavale isikuandmete kaitse seadusele 
ja määrustele.    Canon Europa N.V. ja/või selle grupi ettevõtted menetlevad kõiki saadud 
isikuandmeid vaid kampaania haldamise eesmärgil ja/või lubatud turunduseesmärkide 
täitmiseks, kaasa arvatud andmete üleandmine kolmandatele osapooltele, kelle ülesandeks 
on kampaaniat hallata.   Kui osaleja ei soovi, et tema kontaktandmeid kasutatakse 
turunduseks, või ei luba Canonil endaga tulevikus samalaadsete kampaaniatega seoses 
ühendust võtta, EI tohiks ta taotlusvormi täites märgistada vastavat nõustumisruutu.     

 

6. ÕIGUSLIKUD KÜSIMUSED 

Teil on tarbijana õigus vajaduse korral algatada oma kodumaa kohtus oma emakeeles 
kohtumenetlus.  Oma õiguste kohta saate küsida nõu kohalikust tarbijakaitse nõuandlast.  
Käesolevad eeskirjad ei piira seadusandlikke õigusi. 
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