
 

Kampanjregler 

1. Kampanjens organisatör  

Kampanjens organisatör är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, 169 72 Solna 
 

2. UPPGIFTER OM KAMPANJEN 

2.1. Deltagarna 

2.1.1 
Alla deltagare bör vara minst 18 år.  

Distributörerna och återförsäljarna får inte delta i kampanjen och de får inte heller delta i 
kampanjen för sina kunders räkning. 

 
2.1.2 Samtliga deltagare anses ha godkänt dessa villkor med bindande verkan 

2.2. Kampanjprodukter, -område och -tider 
 
2.2.1 Denna kampanj är endast giltig när du köper en Canon-produkt som hör till kampanjen: 

 
Kampanjprodukter Kampanjområde Kampanjgåva Köptillfälle Anmälningstid 

Canon kameror, Canon 
skrivare och Canon 
objektiv 

Finland, Sverige, 
Danmark, Norge, 
Estland, Lettland 

och Litauen 

 
100 GB gratis 
lagringsutrymme 
för tjänsten Canon 
irista 

26.5.2017 -
31.8.2017 

26.5.2017 – 
30.9.2017 
vardera dagen 
inräknad 

2.2.2 Köptillfälle för berättigade kampanjprodukters  kampanjgåva är den 26.5.2017 - 
31.8.2017  vardera dagen inräknad. 

2.2.3 Samtliga kampanjprodukter bör köpas av återförsäljare som är verksamma i Lettland, 
Litauen, Norge, Sverige, Finland, Danmark eller Estland eller genom näthandel, vars 
domännamn eller registrerade adress finns upptagna i någon av ovannämnda länder. 

2.2.4 För varje inköpt kampanjprodukt kan man göra en ansökan. 

Ansökningar som görs av företag eller privata personer som köper fler än 10 
kampanjprodukter under kampanjen godkänns EJ. 

Den här kampanjen kan inte kombineras med Canons övriga kampanjer. 



 
2.2.5. Samtliga kampanjprodukter ska vara nya originalprodukter från Canon. Använda, 
renoverade eller förfalskade produkter eller produkter som på något sätt bryter mot Canon-
koncernens immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, parallell- eller 
gråimporterade produkter) är inte dugliga kampanjprodukter. Ytterligare upplysningar om 
parallellimporterade produkter hittar du på adressen http://www.canon.co.uk/greymarket.  

2.2.6 Kampanjprodukterna ska levereras av Canon Europa N.V. eller på EEA:s område, eller 
levereras av Canon-företag belägna i Schweiz eller Lichtenstein. Kontrollera alltid med din 
återförsäljare för att undvika att du blir besviken.  

2.2.7 Kampanjprodukter som återlämnats till återförsäljaren deltar inte i kampanjen och 
förfrågningar angående gåvoinlösen beaktas inte för dessa produkter. Om det uppstår 
oegentligheter har Canon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot ifrågavarande deltagare. 
 
3. DELTAGANDE OCH INLÖSEN AV GÅVA 

3.1. För att delta i kampanjen bör deltagaren köpa en kampanjprodukt under kampanjens 
gång (26.5.2017 - 31.8.2017) OCH skicka in en bild av kvittot via SMS ELLER fylla i ansökan via 
internet mellan fredagen den 26.5.2017 kl. 00.01 och lördagen den 30.9.2017 kl. 24.00.  

3.2. Skicka in en bild av kvittot via SMS till numret +358 40 858 9763 eller fyll i ansökan på 

nätet på adressen ordering.fi/canonsummer.  Skanna, ladda upp och bifoga en kopia av ditt 

kvitto till din ansökan eller en beställningsbekräftelse gällande det köp du gjort på nätet. 

(inkl. MOMS).  

3.3. Canon skickar kampanjkoden till av deltagaren angivet telefonnumret eller e-postadress 
inom 10 dagar från mottagandet av ansökan. Canon ansvarar inte för fall där leveransen 
misslyckas på grund av felaktigt angivna telefonnummer eller e-postadresser. 

3.4. Gåvan kan inte helt eller delvis bytas mot pengar eller någon annan gåva. Canon 
förbehåller sig rätten att erbjuda en likvärdig gåva (motsvarande dess egenskaper eller 
värde, eller bättre) om kampanjgåvan inte finns tillgänglig. Canon ansvarar för eventuella 
skatter eller andra relaterade obligatoriska skyldigheter.  
 
3.5. Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för om 
återförsäljarna inte klarar av att leverera beställningar på kampanjprodukter under 
kampanjens gång.  
 
3.6. Canon hanterar inte ansökningar som har mottagits efter lördagen den 30.9.2017 kl. 
24.00. Canon hanterar inte bristfälliga eller enligt deras uppfattning otydliga ansökningar. 
Canon har inte något ansvar för ansökningar som kommer för sent eller som inte kommer 
fram.  
 

4. ANSVARSFRIHET 

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


4.1. Canon frisäger sig från ansvar, så till vida lagen tillåter, som förknippas med någon för 
deltagaren under kampanjen åsamkad förlust, skada eller olycka, oavsett orsaken härtill. 
Dessa regler frisäger eller begränsar inte det ansvar som åvilar Canon vid personskada eller 
död som orsakas av någon av Canons anställda eller på grund av konstaterad oaktsamhet 
hos någon representant. 

4.2. Canon förbehåller sig rätten att upphäva den här kampanjen, redigera och/eller ändra 
den när som helst, utan någon ansvarsskyldighet, men strävar alltid att minimera mot 
deltagare riktade effekter för att undvika orimliga besvikelser. 

4.3. Canon förbehåller sig rätten att kontrollera alla önskemål, så att följandet av dessa 
villkor kan säkerställas och så att eventuella ytterligare uppgifter och dokument ska kunna 
begäras. Canon har även rätt att utan särskilt meddelande dra tillbaka eller hindra sådana 
personer från att delta i kampanjen, vilka har deltagit eller försökt delta i kampanjen på 
förbjudna sätt. 

Canons avgöranden är slutgiltiga och går inte att överklaga. 

5. DATABEHANDLING 

Canon Europa N.V. och Canon Europe Limited, registrerade i Storbritannien med 
registernummer 4093977, med säte i 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, 
Storbritannien, är registeransvariga för personuppgifter från deltagare i denna kampanj, 
med skydd enligt personuppgiftslagen och rådande förordningar. Canon Europa N.V. 
och/eller dess koncernföretag handlägger personuppgifter för administration av denna 
kampanj och/eller i godkända marknadsföringssyften, däribland överföring av information 
till tredje part som har utsetts att sköta kampanjen. Om en deltagare inte vill att 
kontaktuppgifterna ska användas i marknadsföringssyften eller att Canon ska kunna ta 
kontakt med honom eller henne i framtiden angående liknande kampanjer ska deltagaren 
inte kryssa i rutan för medgivande när han fyller i rabattformuläret.  

 

6. JURIDISKA FRÅGOR 

Som konsument har du vid behov möjlighet att inleda ett rättsligt förfarande vid domstolen i 
ditt hemland på ditt eget språk. En lokal konsumentrådgivare kan ge dig råd i juridiska 
frågor. Dessa regler begränsar inte lagstadgade rättigheter. 
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