
 

AKCIJOS TAISYKLĖS 

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS  

Akciją organizuoja įmonė „Canon Oy“ (adresas Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki).  
 

2. INFORMACIJA APIE AKCIJĄ 

2.1. Dalyviai 

2.1.1 
Visi dalyviai privalo būti ne jaunesni nei 18 metų.  

Mažmeninės prekybos ir kiti gaminių platintojai neturi teisės patys ar klientų vardu dalyvauti 
akcijoje. 

 
2.1.2 Visi dalyviai sutinka su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

2.2. Akcijos gaminiai, vieta ir laikotarpis 
 
2.2.1 Akcija galioja tik įsigijus akcijoje dalyvaujantį „Canon“ gaminį: 

 

Akcijos gaminiai Akcijos vieta Akcijos prizai 
Pirkimo 

laikotarpis 
Registracijos 
laikotarpis 

„Canon“ fotoaparatai, 
spausdintuvai ir 
objektyvai 

Suomija, 
Švedija, Danija, 

Norvegija, 
Estija, Latvija ir 

Lietuva 

 
100GB nemokamos 
įrašymo vietos 
naudojantis „Canon 
Irista“ paslauga 

2017-05-26 – 
2017-08-31 

2017-05-26 – 
2017-09-30 
visos datos 
nurodytos 
imtinai 

2.2.2 Akcijoje dalyvaujančius gaminius privaloma įsigyti 2017-05-26 – 2017-08-31 imtinai. 

2.2.3 Visi akcijos gaminiai turi būti įsigyti iš Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Danijoje arba Estijoje veikiančių mažmeninės prekybos platintojų arba 
internetinių parduotuvių, kurių domeno vardas arba registruotas adresas yra vienoje iš 
pirmiau minėtų šalių. 

2.2.4 Kiekvienam įsigytam akcijos gaminiui galima teikti tik vieną paraišką. 

Įmonių arba asmenų, perkančių daugiau nei 10 akcijos gaminių akcijos laikotarpiu, teikiamos 
paraiškos NEPRIIMAMOS. 



Ši akcija nesudedama ir nesumuojama su kitomis „Canon“ akcijomis. 

 
2.2.5 Visi akcijos gaminiai turi būti nauji ir originalūs „Canon“ gaminiai. Naudoti, taisyti arba 
suklastoti gaminiai, taip pat gaminiai, kuriuos naudojant kokiu nors būdu pažeidžiamos 
koncerno „Canon“ intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant, be kita ko, lygiagrečiai arba 
„šešėliniu“ būdu importuotus gaminius), nėra akciniai gaminiai. Daugiau informacijos apie 
lygiagrečiai importuotus gaminius rasite adresu http://www.canon.co.uk/greymarket.  

Visi gaminiai turi būti pristatyti įmonės „Canon Europa N.V.“ arba EEE teritorijoje, 
Šveicarijoje arba Lichtenšteine veikiančių koncerno „Canon“ įmonių. Kad išvengtumėte 
nesklandumų ir nusivylimo, visada pasiteiraukite mažmeninės prekybos platintojo, ar 
gaminys atitinka šiuos reikalavimus.  

2.2.7 Pardavėjui grąžinti akcijos gaminiai nedalyvauja akcijoje ir prašymai gauti už juos prizą 
nesvarstomi. Gavę informacijos apie sukčiavimą, koncerno „Canon“ atstovai gali imtis 
teisinių veiksmų prieš dalyvius. 
 
3. DALYVAVIMAS IR PRIZO ATSIĖMIMAS 

3.1. Norėdamas dalyvauti akcijoje, dalyvis privalo įsigyti akcijos gaminį akcijos laikotarpiu 
(2017-05-26 – 2017-08-31) IR SMS žinute išsiųsti nuotrauką su pirkimo čekiu ARBA užpildyti 
paraišką internetu laikotarpiu tarp 2017-05-26, penktadienio, 00.01 val. ir 2017-09-30, 
šeštadienio, 24.00 val.  

3.2. Siųskite nuotrauką su pirkimo čekiu SMS žinute numeriu +358 40 858 9763 arba 

užpildykite paraišką internetu adresu ordering.fi/canonsummer.  Prie paraiškos pridėkite 

nuskanuoto pirkimo čekio kopiją arba užsakymo patvirtinimo laišką, jeigu pirkimas atliktas 

internetu (įsk. PVM).  

3.3. Per 10 dienų nuo paraiškos pateikimo „Canon“ išsiųs akcijos kodą dalyvio nurodytu 
telefono numeriu arba el. pašto adresu. „Canon“ neprisiima atsakomybės už nepavykusį 
prizo pristatymą, jeigu dalyvio nurodytas telefono numeris arba el. paštas yra neteisingi. 

3.4. Prizas nekeičiamas į pinigus arba kitus prizus. Pritrūkus akcijos prizų „Canon“ pasilieka 
teisę pasiūlyti panašų prizą (turintį panašių ar geresnių savybių arba panašios arba didesnės 
vertės). „Canon“ prisiima atsakomybę sumokėti visus galimus mokesčius ir įvykdyti kitus 
būtinus įsipareigojimus, susijusius su akcijos prizais.  
 
3.5. Akcijos gaminius galima įsigyti tol, kol jų yra. „Canon“ neprisiima atsakomybės tuo 
atveju, jeigu mažmeninės prekybos platintojas negali pristatyti akcijos gaminių akcijos 
laikotarpiu.  
 
3.6. „Canon“ nesvarstys paraiškų, gautų vėliau nei 2017-09-30, šeštadienį, 24.00 val. „Canon“ 
nesvarstys neaiškiai užpildytų paraiškų arba tokių, kuriose trūksta informacijos. „Canon“ 
neprisiima atsakomybės už vėluojančias ar negautas paraiškas.  
 

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


4. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

4.1. Kiek leidžiama pagal įstatymus, „Canon“ neatsako už jokius akcijos metu akcijos dalyvių 
patirtus nuostolius, žalą ar nelaimingus atsitikimus. Šiomis taisyklėmis niekaip nepašalinama 
ir nesumažinama įmonės „Canon“ atsakomybė už asmens sužalojimus ar mirtį, įvykusius dėl 
neabejotino ir įrodyto „Canon“ darbuotojų ar atstovų neatsargumo. 

4.2. Įmonė „Canon“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti, taisyti ir (arba) keisti akciją 
neprisiimdama jokios atsakomybės, tačiau visada stengsis sumažinti dalyviams kylančius 
nepatogumus ir išvengti jų nusivylimo. 

4.3. „Canon“ pasilieka teisę tikrinti visus ir bet kokius prašymus siekdama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi visų sąlygų, taip pat pasilieka teisę prašyti galimų papildomų dokumentų ar 
informacijos. „Canon“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo pašalinti dalyvius arba 
sustabdyti jų dalyvavimą akcijoje, jeigu manoma, kad akcijoje jie dalyvauja neleistinais 
būdais. 

Įmonės „Canon“ sprendimai yra galutiniai ir neginčijami. 

5. DUOMENŲ APDOROJIMAS 

Šios akcijos dalyvių asmeninę informaciją pagal taikomus asmens duomenų apsaugos 
įstatymus ir reglamentus registruoja ir saugo „Canon Europa N.V.“ ir „Canon Europe Limited“ 
(registruotos Didžiojoje Britanijoje, reg. Nr. 4093977, būstinės adresas 3 The Square, 
Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Didžioji Britanija). „Canon Europa N.V.“ ir (arba) koncerno 
įmonės asmeninę informaciją naudoja šiai akcijai organizuoti ir (arba) patvirtintais reklamos 
ir prekybos tikslais, įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims, laikomiems vienais 
iš akcijos organizatorių ar partnerių. Jei dalyvis pageidauja, kad jo kontaktiniai duomenys 
nebūtų naudojami reklamos ir prekybos tikslais arba tam, kad „Canon“ galėtų su juo 
susisiekti ateityje dėl panašių akcijų, pildant anketą jam NEREIKIA pažymėti atitinkamo 
langelio.  

 

6. TEISINIAI KLAUSIMAI 

Vartotojas turi teisę savo gimtąja kalba kreiptis į teisėsaugą vietos teisme. Patarimo dėl teisių 
galite kreiptis į vietos vartotojų teisių tarnybas. Šiomis sąlygomis neapribojamos įstatymuose 
numatytos teisės. 
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