
 

KAMPAGNEREGLER 

1. KAMPAGNEORGANISATOR  

Kampagnen organiseres af Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg, Denmark 
 

2. INFORMATION OM KAMPAGNEN 

2.1 Deltagere 

2.1.1 
Alle deltagerne skal være mindst 18 år.  

Canons personale og repræsentanter, f.eks. distributører og forhandlere, må ikke deltage i 
kampagnen; de må heller ikke deltage i den på deres kunders vegne. 

 
2.1.2 Alle deltagerne anses for at have godkendt disse regler som er bindende for dem. 

2.2. Kampagneprodukter, -område og -tider. 
 
2.2.1 Denne kampagne er kun gældende, når du køber et Canon-kamera, som er omfattet af 
kampagnen: 

 
Kampagneprodukter Kampagneområde Kampagnegaver Indkøbsperiode Registreringsperiode 

EOS M100, EOS M5 
og EOS M50 

Danmark, Finland, 
Norge og Sverige 

 
Kameraremmen 
er af læder med 
påtrykt navn, et 
kameraetui af 
læder samt 3 
bonuskuponer 
(* 
 

01.05.2018 ─ 
31.08.2018 

01.05.2018 ─ 
30.09.2018 
Inklusive start- og 
slutdatoer 

 

2.2.2 For at kvalificere sig til bonus, skal kampagneprodukterne købes i perioden 1.5.2018 – 
31.8.2018 (begge dage inklusive) 

2.2.3 Alle kampagneprodukter skal købes fra forhandlere, der opererer i Norge, Sverige, 
Finland eller Danmark, fra webbutikker, hvis domænenavn eller registrerede adresse tilhører 
ovennævnte lande. 



2.2.4 Der kan sendes én ansøgning pr. købt kampagneprodukt. 

Ansøgninger fra virksomheder eller privatpersoner, der køber flere end 10 
kampagneprodukter i kampagneperioden, bliver IKKE godkendt. 

 
2.2.5. Alle kampagneprodukter skal være nye og originale Canon-produkter. Brugte, 
reparerede eller uægte produkter, eller produkter, der på en eller anden måde krænker 
Canon-virksomhedens immaterielle ejendomsret (inklusive, men ikke begrænset til, 
parallelimport eller ”gråimport”-produkter), er ikke egnede kampagneprodukter. Hent 
yderligere oplysninger om parallelimporterede produkter på: 
http://www.canon.co.uk/greymarket.  

2.2.6 Kampagneprodukterne skal være leveret af Canon Europa NV eller af en Canon-
virksomhed inden for EØS-området, Schweiz eller Liechtenstein. Kontrollér dette hos din 
forhandler for at undgå skuffelser.  

2.2.7 Kampagneprodukter, som returneres til forhandleren, er ikke med i kampagnen og der 
tages ikke hensyn til bonusanmodninger gældende disse produkter. Hvis der opdages 
misbrug af denne kampagne, har Canon mulighed for at indlede retsforfølgning mod 
pågældende deltagere. 
 
3. DELTAGELSE OG INDLØSNING Af BONUSPAKKE 

3.1. For at deltage i kampagnen skal deltageren:  

a.) købe et kampagneprodukt i kampagneperioden (01.05.2018 – 31.08.2018)   
b.) indsende en korrekt udfyldt ansøgning online, mellem kl. 00:01 tirsdag den 

01.03.2018 og 23.59 søndag den 30.09.2018.  

3.2. Udfyld ansøgningen omhyggeligt (inklusive serienummeret på produktet og navnet, som 
er trykt på kameraremmen) online, på adressen www.canon.dk/summer2018. Skan, upload 
og vedhæft en kopi af din indkøbskvittering eller ordrebekræftelse fra dit onlinekøb (inkl. 
moms) til din ansøgning. Deltageren tilsendes en bekræftelse om modtagelse af ansøgning.   

3.3. Canon sørger for levering af bonuspakken (inkl. fragtomkostninger) til den adresse, som 
deltageren har angivet inden for 2 måneder fra modtagelse af ansøgningen. Vi forbeholder 
os ret til ændring af leveringstiden, som vi ikke har styr på. Canon er ikke ansvarlig for en 
mislykket leverance, hvis den angivne adresse er forkert. 

3.4. Bonuspakken kan hverken helt eller delvist byttes mod kontanter eller anden gave. 
Canon forbeholder sig ret til at tilbyde et tilsvarende produkt (af samme eller højere værdi 
eller funktion), i tilfælde af at bonuspakken ikke er tilgængelig.  

Canon står for eventuelle skatter eller andre obligatoriske forpligtelser tilknyttet 
bonuspakken.  
 
3.5. Kampagneprodukterne er tilgængelige, så længe lager haves. Canon er ikke ansvarlig, 

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


hvis en forhandler ikke kan levere de bestilte kampagneprodukter i kampagneperioden.  
 
3.6. Canon behandler ikke ansøgninger, som modtages efter kl. 24.00 søndag den 
30.09.2018. Canon behandler ikke mangelfulde eller utydelige ansøgninger. Canon er ikke 
ansvarlig for ansøgninger, som ikke modtages eller som modtages for sent.  

  

 

*) BONUSKUPONER 

1. 100GB gratis lagerplads hos Canon Irista service i ét år. Du får adgang til lagerpladsen ved 
at oprette en konto på irista.com. Koden for indløsning af 100GB lagerplads er trykt på 
bonussedlen. Anvend koden senest den 31.12.2018. 

2. Du får 400 kt godtgørelse, når du køber en printer, der er omfattet af kampagnen. 
Indkøbsperioden er 01.05.-30.11.2018 

Canon image PROGRAF PRO-1000 

Canon PIXMA PRO-10S 

Canon PIXMA PRO-100S 

Canon PIXMA TS9150-serie 

Canon PIXMA TS8150-serie 

    Canon SELPHY CP1300-fotoprinter 

Godtgørelse ydes for ÉN printer, omfattet af kampagnen.  

3. Du får 400 kr godtgørelse, når du køber et Canon EF-M-serie objektiv, der er omfattet af 
kampagnen. Indkøbsperioden er 01.05.-30.11.2018 

Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 

Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 

Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 

Canon EF-M 22mm f/2 STM 

Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 

Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 

Godtgørelse ydes for ÉT objektiv, omfattet af kampagnen. 

 

4. INDHENTNING AF 400 KR GODTGØRELSE 

4.1 For at benytte sig af godtgørelsen skal deltageren købe tilbudsprodukterne i perioden 

01.05.2018 – 30.11.2018 og online sende en gyldig godtgørelsesansøgning. Ansøgningen skal 



være fremme senest den 31.12.2018 på https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-

promotions.com/?country_promotion=9&lng=da  

 

4.2 For at deltage skal du: 

(i) Udfylde ansøgningen omhyggeligt (inklusive serienummeret på produktet osv.) online.  

(ii) Skan, upload og vedhæft en kopi af din indkøbskvittering eller ordrebekræftelse fra dit 
køb (inkl. moms) til din ansøgning. 

(iii) Du får en bekræftelse pr. e-mail, når din ansøgning er modtaget.  

4.3 Når kvittering og bekræftelse om et godkendt køb er modtaget, overfører Canon via 
BACS det godkendte beløb til deltagerens konto, som omtalt i punkt 2.2.1. Andre 
betalingsmåder er ikke mulige. 

4.4 Canon stræber efter at foretage overførslen senest 30 dage efter, at vi har modtaget 
bekræftelsen for, at godtgørelsesansøgningen er godkendt. 

4.5 Hvis deltageren ikke har valgt valuta, kan Canon vælge den efter egen skøn. 

4.6 Canon behandler ikke mangelfulde eller utydelige ansøgninger. Canon er ikke ansvarlig 
for ansøgninger, som ikke modtages eller som modtages for sent. 

4.7 Der foretages kun én BACS-udbetaling pr. godtgørelsesansøgning. 

4.8 Hvis du modtager en godtgørelse og er momsregistreret, kan det nedsætte indkøbets 
beskatningsværdi og påvirke virksomhedens beskatning. 

 
 

5. ANSVARSFRASKRIVELSE 

5.1. Canon fraskriver sig, i det omfang loven tillader, alt ansvar for eventuelle tab, skader 
eller uheld, påført deltagerne af en hvilken som helst grund under kampagnen. Ingen af disse 
regler undtager eller begrænser Canons ansvar for uheld eller dødsfald, der skyldes påvist 
skødesløshed af Canons ansatte eller repræsentanter. 

5.2. Canon forbeholder sig ret til enhver tid at afslutte eller ændre kampagnen, uden at der 
dermed opstår nogen ansvarlighed, men Canon vil altid bestræbe sig på at minimere 
indflydelsen på deltagerne for at undgå store skuffelser. 

5.3. Canon forbeholder sig ret til at kontrollere anmodningerne med henblik på at sikre, at 
betingelserne er opfyldt og eventuelt at kunne anmode om yderligere oplysninger og 
dokumenter. Canon har også ret til at afbryde eller forhindre deltagelsen i kampagnen for 

https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=9&lng=da
https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=9&lng=da
https://canon-eu-lens-virtual-kit.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi


sådanne personer, som har deltaget eller forsøgt at deltage i kampagnen på en ugyldig 
metode. 

Canons beslutninger er endegyldige og kan ikke ankes. 

 

 

6. HÅNDTERING AF OPLYSNINGER 

Canon Europa NV og Canon Europe Limited, der er registrerede i Storbritannien med 
registreringsnummer 4093977 og kontoradresse 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 
1ET, Storbritannien, har ansvar for at kontrollere, at personlige oplysninger, indleveret af 
deltagerne i forbindelse med denne kampagne, er beskyttet af persondataloven og regler 
derom. Canon Europa NV og/eller dets datterselskaber vil håndtere dine personlige 
oplysninger i denne kampagne i administrationsøjemed og/eller i marketingsøjemed, 
inklusive formidling af data til eksterne parter, der er udvalgt til at administrere kampagnen. 
I tilfælde af at en deltager ikke ønsker, at hans/hendes kontaktoplysninger anvendes i 
marketingsøjemed eller for at Canon i fremtiden kan kontakte vedkommende gældende 
tilsvarende kampagner, skal han/hun IKKE afkrydse den aktuelle rude om samtykke, når 
han/hun udfylder ansøgningsformularen.  

 

7. TVISTER 

Som forbruger har du, hvis ønsket, ret til at indlede en retshandling ved en domstol i dit eget 
land på dit eget sprog. Det lokale forbrugerråd kan informere dig om dine rettigheder. Disse 
regler begrænser ikke dine juridiske rettigheder. 

 

 

 


