
 

 

 

Kampanjeregler 

1. Kampanjens arrangør  

Kampanjens arrangør er Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, 1256 Oslo 
 

2. INFORMASJON OM KAMPANJEN 

2.1. Deltakere 

2.1.1 
Alle deltakere må være fylt 18 år.  

Distributører og forhandlere kan ikke delta i kampanjen, de kan heller ikke delta i kampanjen 
på vegne av sine kunder. 

 
2.1.2 Alle deltakere anses å ha akseptert disse vilkårene med bindende virkning 

2.2. Kampanjeprodukter, -område og -tider 
 
2.2.1 Denne kampanjen er bare gyldig når du kjøper et Canon-produkt som er en del av 
kampanjen: 

 
Kampanjeprodukter Kampanjeområde Kampanjegave Kjøpstidspunkt Registreringstidspunkt 

Canon-kameraer, 
Canon-skrivere og 
Canon-objektiv 

Finland, Sverige, 
Danmark, Norge, 
Estland, Latvia og 

Litauen 

 
100 GB gratis 
lagringsplass 
for tjenesten 
Canon irista 

26.5.2017 –
31.8.2017 

26.5.2017 – 30.9.2017 
alle dager innregnet 

2.2.2 Kjøpstidspunktet for rettmessig kampanjeprodukters kampanjegave er 26.5.2017 –
31.8.2017 med alle dager innregnet. 

2.2.3 Alle kampanjeprodukter skal kjøpes av en forhandler med virksomhet i Latvia, Litauen, 
Norge, Sverige, Finland, Danmark eller Estland, eller gjennom netthandel med domenenavn 
eller registrert adresse oppført i et av de ovennevnte landene. 

2.2.4 Man kan registrere seg for hvert kjøpte kampanjeprodukt. 

Registrering av bedrifter eller privatpersoner som kjøper mer enn 10 kampanjeprodukter i 
løpet av kampanjen, godkjennes IKKE. 



 

 

Denne kampanjen kan ikke kombineres med andre kampanjer fra Canon. 

 

2.2.5. Alle kampanjeprodukter må være nye originalprodukter fra Canon. Brukte, reparerte eller 

forfalskede produkter, eller produkter som krenker Canon-konsernets immaterielle rettigheter 

(inkludert, men ikke begrenset til, parallelle- eller gråimporterte produkter), er ikke godkjente 

kampanjeprodukter. Ytterligere informasjon om parallellimporterte produkter finnes på 

adressehttp://www.canon.no/about_us/about_canon/parallel_products_information/ 

 

2.2.6 Kampanjeproduktene levereres av Canon Europa N.V. i EØS-området, eller av Canon-
selskaper lokalisert i Sveits eller Lichtenstein. Sjekk alltid med forhandleren for å unngå 
skuffelse.  

2.2.7 Kampanjeprodukter som returneres til forhandleren, deltar ikke i kampanjen og 
forespørsler om kampanjegave vurderes ikke for disse produktene. Hvis det oppstår 
uregelmessigheter, har Canon mulighet til å ta rettslige skritt mot aktuelle deltakere. 
 
3. DELTAKELSE OG INNLØSNING AV GAVE 

3.1. For å delta i kampanjen, må deltakeren kjøpe et kampanjeprodukt i løpet av kampanjens 
varighet (26.5.2017 – 31.8.2017) OG sende inn et bilde av kvitteringen på SMS ELLER fylle ut 
registreringen på Internett mellom fredag 26.5.2017 kl. 00.01 og lørdag 30.9.2017 kl. 24.00.  

3.2. Send inn et bilde av kvitteringen på SMS til +358 40 858 9763 eller fyll ut registreringen 

på internett på adressen ordering.fi/canonsummer. Skann, last opp og legg ved en kopi av 

kvitteringen sammen med registreringen eller en bestillingsbekreftelse på kjøpet du gjorde 

på nettet. (inkl. MOMS).  

3.3. Canon sender kampanjekoden til deltakerens angitte telefonnummer eller e-
postadresse innen 10 dager etter registrering. Canon er ikke ansvarlige for tilfeller der 
leveransen svikter på grunn av feil telefonnummer eller e-postadresse. 

3.4. Gaven kan ikke helt eller delvis byttes mot penger eller andre gaver. Canon forbeholder 
seg retten til å tilby en likeverdig gave (med tilsvarende egenskaper eller verdi, eller bedre) 
hvis kampanjegaven ikke er tilgjengelig. Canon er ansvarlige for eventuelle skatter eller 
andre relaterte obligatoriske forpliktelser.  
 
3.5. Kampanjeproduktene er tilgjengelige så langt lageret rekker. Canon er ikke ansvalige 
hvis forhandleren ikke er i stand til å levere bestillinger på kampanjeprodukter i løpet av 
kampanjens varighet.  
 
3.6. Canon aksepterer ikke registreringer som mottas etter lørdag 30.9.2017 kl. 24.00. Canon 
aksepterer ikke ufullstendige eller, i deres syn, uklare registreringer. Canon er ikke ansvarlige 
for registreringer som kommer for sent eller ikke kommer frem.  
 



 

 

4. ANSVARSFRASKRIVELSE 

4.1. Canon fraskriver seg alt ansvar, i den grad loven tillater det, i forbindelse med 
deltakerens påførte tap, skade eller ulykke, uansett årsak. Disse reglene fraskriver seg eller 
begrenser ikke ansvaret som hviler på Canon ved personskade eller død som forårsakes av 
noen av Canons ansatte, eller på grunn av konstantert uaktsomhet hos en representant. 

4.2. Canon forbeholder seg retten til å oppheve denne kampanjen, redigere og/eller endre 
den når som helst, uten erstatningsansvar, men streber alltid etter å minimere deltakelse 
med målrettede effekter for å unngå skuffelser. 

4.3. Canon forbeholder seg retten til å kontrolle alle krav, slik at gjennomføringen av disse 
vilkårene kan sikres og at eventuell ytterligere informasjon og dokumentasjon kan 
forespørres. Canon har også rett til, uten forvarsel, å trekke tilbake eller hindre at personer 
som allerede har deltatt eller forsøkt å delta i kampanjen på ulovlig måte, ikke får delta. 

Canons avgjørelser er endelige og kan ikke påklages. 

5. DATABEHANDLING 

Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, registrert i Storbritannia med 
organisasjonsnummer 4093977, og hovedkontor i 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge 
UB11 1ET, Storbritannia, er registreringsansvarlige for personopplysninger fra deltakere i 
denne kampanjen, med beskyttelse iht. personopplysningsloven og  gjeldende regelverk. 
Canon Europa N.V. og/eller gruppens selskaper behandler personopplysninger for 
administrasjon av denne kampanjen og/eller i godkjente markedsføringsformål, herunder 
overføring av informasjon til tredjeparter som er utpekt til å administrere kampanjen. Hvis 
en deltaker ikke vil at kontaktopplysningene skal brukes i markedsføring, eller at Canon ikke 
skal kunne ta kontakt med ham eller henne i fremtiden angående lignende kampanjer,  må 
deltakeren unngå å krysse av i ruten for samtykke når skjemaet fylles ut.  

 

6. JURIDISKE SPØRSMÅL 

Som forbruker har du ved behov mulighet til å reise søksmål ved domstolen i hjemlandet ditt 
på ditt eget språk. En lokal forbrukerrådgiver kan gi deg råd i juridiske spørsmål. Disse 
reglene begrenser ikke lovfestede rettigheter. 
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