
 

KAMPANJAN SÄÄNNÖT 

1. KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ  

Kampanjan järjestäjä on Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki  
 

2. TIETOJA KAMPANJASTA 

2.1. Osallistujat 

2.1.1 
Kaikkien osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita.  

Canonin henkilökunta ja edustajat, kuten jakelijat ja jälleenmyyjät, eivät ole oikeutettuja 
osallistumaan kampanjaan, eivätkä he saa osallistua siihen asiakkaidensa puolesta. 

 
2.1.2 Kaikkien osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi 

2.2. Kampanjatuotteet, -alue ja -ajat 
 
2.2.1 Tämä kampanja on voimassa vain, kun ostat kampanjaan kuuluvan Canon-kameran: 

 
Kampanjatuotteet Kampanja-alue Kampanjalahja Ostoaika Rekisteröintiaika 

EOS M100, EOS M5 ja 
EOS M50 

Tanska, Suomi, 
Norja ja Ruotsi 

 
Nahkainen 
kamerahihna 
nimipainatuksella, 
nahkainen 
kamerakotelo sekä 
3 etukuponkia (* 
 

1.5.2018 ─ 
31.8.2018 

1.5.2018 ─ 
30.9.2018 
kumpikin päivä 
mukaan lukien 

 

2.2.2 Etuun oikeuttava kampanjatuotteiden ostoaika on 1.5.2018 – 31.8.2018 kumpikin 
päivä mukaan luettuina. 

2.2.3 Kaikki kampanjatuotteet tulee ostaa jälleenmyyjiltä, jotka toimivat Norjassa, Ruotsissa,  
Suomessa tai Tanskassa sekä verkkokaupoista, joiden verkkotunnus tai rekisteröity osoite on 
jossakin yllä listatuista maista. 

2.2.4 Jokaisesta ostetusta kampanjatuotteesta voidaan tehdä yksi hakemus. 



Hakemuksia, joita tekevät yritykset tai yksityiset, jotka ostavat yli 10 kampanjatuotetta 
kampanja-aikana, EI hyväksytä. 

 
2.2.5. Kaikkien kampanjatuotteiden on oltava uusia ja alkuperäisiä Canon-tuotteita. Käytetyt, 
kunnostetut tai väärennetyt tuotteet tai tuotteet, jotka jollain tavalla rikkovat Canon-
konsernin yritysten aineettomaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia (mukaan lukien, mutta 
niihin rajoittumatta, rinnakkaistuodut tai ”harmaatuodut” tuotteet), eivät ole kelvollisia 
kampanjatuotteita. Lisätietoja rinnakkaistuoduista tuotteista saat osoitteesta 
http://www.canon.co.uk/greymarket.  

2.2.6 Kampanjatuotteiden tulee olla Canon Europa N.V:n toimittamia tai EEA:n alueella, 
Sveitsissä tai Liechtensteinissa sijaitsevien Canonin yritysten toimittamia. Tarkista asia aina 
jälleenmyyjältäsi pettymysten välttämiseksi.  

2.2.7 Myyjälle palautetut kampanjatuotteet eivät ole mukana kampanjassa ja näitä tuotteita 
koskevia etupaketin lunastuspyyntöjä ei oteta huomioon. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, 
Canonilla on mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin kyseisiä osallistujia vastaan. 
 
3. OSALLISTUMINEN JA ETUPAKETIN LUNASTUS 

3.1. Kampanjaan osallistuakseen osanottajan on:  

a.) ostettava kampanjatuote kampanja-aikana (1.5.2018 – 31.8.2018) JA   
b.) toimitettava oikein täytetty hakemus Internetin kautta tiistain 1.5.2018 klo 00.01 ja 

sunnuntain 30.9.2018 klo 23.59 välisenä aikana.  

3.2. Täytä hakemus huolellisesti (mukaan lukien tuotteen sarjanumero sekä kamerahihnaan 
painettava nimi) verkossa osoitteessa www.canon.fi/summer2018.  Skannaa, lataa ja liitä 
hakemukseesi kopio ostokuitistasi tai tilausvahvistus verkossa tekemästäsi ostoksesta (sis. 
ALV). Osallistujalle lähetetään ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta.   

3.3. Canon järjestää etupaketin toimituksen (sisältäen toimituskulut) osallistujan 
ilmoittamaan osoitteeseen noin 2 kuukauden kuluessa hakemuksen saavuttua. Pidätämme 
oikeuden toimitusajan muutoksiin meistä johtumattomista syistä. Canon ei vastaa 
toimituksen epäonnistumisesta, mikäli annettu osoite oli väärä. 

3.4. Etupakettia ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun lahjaan kokonaan tai osittain. Canon 
pidättää oikeuden tarjota vastaavanlaisen tuotteen (ominaisuuksiltaan tai arvoltaan 
vastaavan tai paremman), jos etupakettia ei ole saatavilla.  

Canon vastaa etupakettiin liittyvistä mahdollisista veroista tai muista pakollisista 
velvoitteista.  
 
3.5. Kampanjatuotteita on saatavilla niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, 
jos jälleenmyyjät eivät pysty toimittamaan kampanjatuotteiden tilauksia kampanja-aikana.  
 
3.6. Canon ei käsittele hakemuksia, jotka se on saanut sunnuntain 30.9.2018 klo 24.00 

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


jälkeen. Canon ei käsittele puutteellisiksi tai epäselviksi katsomiaan hakemuksia. Canon ei 
ole vastuussa hakemuksista, jotka saapuvat myöhässä tai jotka eivät saavu onnistuneesti.  

  

 

*) ETUKUPONGIT 

1. 100GB ilmaista tallennustilaa Canonin Irista -palvelusta yhdeksi vuodeksi. Saat 
tallennustilan käyttöösi luomalla tilin osoitteessa irista.com. Koodi 100GB:n tallennustilan 
lunastamiseksi on painettu etuseteliin. Käytä koodi viimeistään 31.12.2018. 

2. Saat 50 € hyvitystä, kun ostat jonkin kampanjaan kuuluvista tulostimista. Ostoaika 1.5.-
30.11.2018 

Canon imagePROGRAF PRO-1000 

Canon PIXMA PRO-10S 

Canon PIXMA PRO-100S 

Canon PIXMA TS9150 -sarja 

Canon PIXMA TS8150 -sarja 

    Canon SELPHY CP1300 -kuvatulostin 

Hyvitys maksetaan YHDESTÄ kampanjaan kuuluvasta tulostimesta.  

3. Saat 50 € hyvitystä kun ostat jonkin kampanjaan kuuluvista Canon EF-M -sarjan 
objektiiveista. Ostoaika 1.5.-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 

Hyvitys maksetaan YHDESTÄ kampanjaan kuuluvasta objektiivista. 

 

4. 50 € HYVITYKSEN HAKEMINEN 

4.1 Hyödyntääkseen hyvityksen osallistujan on ostettava tarjoustuotteet 1.5.2018 – 
30.11.2018 välisenä aikana ja toimitettava kelvollinen hyvityshakemus verkossa. 
Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.12.2018 osoitteessa https://canon-nordic-
summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi 

https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi
https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi


4.2 Osallistuaksesi toimi näin: 

(i) Täytä hakemus huolellisesti (mukaan lukien tuotteen sarjanumero jne.) verkossa.  

(ii) Skannaa, lataa ja liitä hakemukseesi kopio kuitistasi tai tilausvahvistus verkossa 
tekemästäsi ostoksesta (sis. ALV). 

(iii) Kun hakemuksesi on vastaanotettu, saat vahvistuksen sähköpostiisi.  

4.3 Saatuaan kuitin ja varmistuksen hyväksytystä ostosta Canon suorittaa BACS-rahansiirron 
hyväksytystä summasta kohdan 2.2.1. mukaan osallistujan tilille. Muut maksutavat eivät ole 
mahdollisia. 

4.4 Canon pyrkii tekemään siirron 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut vahvistuksen 
hyvityshakemuksen oikeellisuudesta. 

4.5 Mikäli osallistuja ei ole valinnut valuuttaa, Canon voi valita sen oman harkintansa 
mukaan. 

4.6 Canon ei käsittele puutteellisia tai epäselviä hakemuksia. Canon ei ole vastuussa 
hakemuksista, jotka ovat myöhästyneet tai jotka eivät ole tulleet perille. 

4.7 Yhtä hyvityshakemusta kohti suoritetaan vain yksi BACS-maksu. 

4.8 Jos saat hyvitystä ja olet ALV-rekisteröity, se voi pienentää hankinnan verotusarvoa ja 
vaikuttaa yrityksesi verotukseen. 

 
 

5. VASTUUVAPAUTUS 

5.1. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa 
osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä 
tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta 
henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien 
todennetusta huolimattomuudesta. 

5.2. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan, muokata ja/tai muuttaa 
sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina 
minimoimaan osallistujaan kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen 
välttämiseksi. 

5.3. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa mitkä tahansa pyynnöt, jotta se voi 
varmistua siitä, että näitä ehtoja noudatetaan, sekä mahdollisten lisätietojen ja 
lisäasiakirjojen pyytämiseksi. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä 
ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai 
yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. 

https://canon-eu-lens-virtual-kit.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi


Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa. 

 

 

6. TIETOJEN KÄSITTELY 

Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, jotka on rekisteröity Isossa-Britanniassa 
rekisteröintinumerolla 4093977, toimipaikan osoite 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge 
UB11 1ET, Iso-Britannia, ovat osallistujien tämän kampanjan yhteydessä toimittamien 
henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjiä sovellettavien henkilötietosuojalakien ja -
määräysten mukaisesti. Canon Europa N.V. ja/tai sen konserniyritykset käsittelevät 
henkilökohtaisia tietoja tämän kampanjan hallinnointia ja/tai hyväksyttyjä 
markkinointitarkoituksia varten, mukaan lukien tietojen välittäminen ulkopuolisille tahoille, 
jotka on nimetty hallinnoimaan kampanjaa. Jos osallistuja ei halua, että hänen 
yhteystietojaan käytetään markkinointitarkoituksiin tai siihen, että Canon voi ottaa häneen 
tulevaisuudessa yhteyttä samankaltaisissa kampanjoissa, hänen EI pidä rastittaa kyseistä 
suostumusruutua täyttäessään hyvityslomaketta.  

 

7. OIKEUDELLISET KYSYMYKSET 

Kuluttajana sinulla on tarvittaessa mahdollisuus käynnistää oikeuskäsittely asuinmaasi 
tuomioistuimessa omalla kielelläsi. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua 
oikeuksiisi liittyen. Nämä säännöt eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia. 

 

 

 


