
 

KAMPANJENS VILKÅR OG BETINGELSER 

1. KAMPANJENS ARRANGØR  

Kampanjen arrangeres av Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, Holmlia 1201 Oslo, Norge 
 

2. INFORMASJON OM KAMPANJEN 

2.1. Deltakere 

2.1.1 
Alle deltakere må minst være fylt 18 år.  

Canons ansatte og representanter, som distributører og forhandlere, har ikke rett til å delta i 
kampanjen, og de kan heller ikke delta for sine kunder. 

 
2.1.2 Alle deltakere regnes for å ha godkjent disse betingelsene slik at de er bundet av dem. 

2.2. Kampanjeprodukter, -område og tider 
 
2.2.1 Denne kampanjen er kun gyldig når du kjøper et Canon-kamera som er med i 
kampanjen: 

 
Kampanjeprodukter Kampanjeområde Kampanjegave Kjøpsperiode Registreringsperiode 

EOS M100, EOS M5 og 
EOS M50 

Danmark, Finland, 
Norge og Sverige 

 
Kamerarem i 
skinn med 
navnetrykk, 
kamerajakke i 
skinn og 3 
verdikuponger 
(* 
 

01.05.2018 ─ 
31.08.2018 

01.05.2018 ─ 
30.09.2018 
medregnet start- og 
sluttdatoen 

 

2.2.2 Kjøpsperioden for kampanjeproduktene som gir rett til gaveesken er 01.05.2018 – 
31.08.2018 medregnet start- og sluttdatoen. 

2.2.2.3 Alle kampanjeproduktene må kjøpes fra en forhandler som selger i Norge, Sverige, 
Finland eller Danmark eller fra en nettbutikk som har internettadresse eller er registrert i ett 
av de foran nevnte landene. 



2.2.4 Man kan skrive en søknad for hvert kampanjeprodukt man har kjøpt. 

Søknader fra bedrifter eller privatpersoner som kjøper over 10 kampanjeprodukter i løpet av 
kampanjeperioden godkjennes IKKE. 

 
2.2.5 Alle kampanjeproduktene må være nye og originale Canon-produkter. Brukte, 
istandsatte eller forfalskede produkter, eller produkter som på en eller annen måte krenker 
rettighetene knyttet immateriell eiendom hos bedrifter i Canon-konsernet (medregnet, men 
ikke begrenset til parallellimporterte eller «grå-importerte» produkter) er ikke gyldige 
kampanjeprodukter. Du finner mer informasjon om parallellimporterte produkter på 
adressen http://www.canon.co.uk/greymarket.  

2.2.6 Kampanjeproduktene skal være levert av Canon Europa N.V eller av Canon-bedrifter i 
EEA-området, Sveits eller Liechtenstein. Kontroller alltid dette hos forhandleren din, slik at 
du unngår skuffelser.  

2.2.7 Kampanjeprodukter som er returnert til selgeren, er ikke med i kampanjen, og det tas 
ikke hensyn til anmodninger om gaveeske som gjelder slike produkter. Ved misbruk har 
Canon muligheten til å gå til rettslige skritt mot deltakeren det gjelder. 
 
3. DELTAKELSE OG INNFRIELSE AV GAVEESKEN 

3.1. For å delta i kampanjen må deltakeren:  

a.) kjøpe et kampanjeprodukt i kampanjetiden (01.05.2018 – 31.08.2018) OG   
b.) sende inn en riktig utfylt søknad via Internett i tiden mellom tirsdag den 01.05.2018 

kl 00.01 og søndag den 30.09.2018 kl 23.59.  

3.2. Fyll ut søknaden nøye (også produktets serienummer og navnet som skal trykkes på 
kamerareimen) på nettadressen www.canon.no/summer2018. Skann, last ned og legg ved 
en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen på kjøp som er gjort på nettet i søknaden 
(inkl.  MVA). Deltakeren blir tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt.   

3.3. Canon sørger for leveringen av gaveesken (inkludert leveringsavgift) til adressen 
deltakeren har oppgitt omtrent 2 måneder etter at søknaden er mottatt. Vi forbeholder oss 
retten til endringer i leveringstiden av grunner som vi selv ikke har forårsaket. Canon er ikke 
ansvarlig for mislykkede leveringer dersom den oppgitte adressen er feil. 

3.4. Gaveesken kan ikke byttes ut i penger eller en annen gave, verken helt eller delvis. 
Canon forbeholder seg retten til å tilby et tilsvarende produkt (med samme eller bedre 
egenskaper eller verdi) dersom gaveesken ikke er tilgjengelig.  

Canon er ansvarlig for eventuell skatt eller andre obligatoriske forpliktelser knyttet til 
gaveesken.  
 
3.5. Kampanjeproduktene er tilgjengelige så lenge det er varer igjen. Canon er ikke ansvarlig 
dersom forhandlerne ikke klarer å levere bestillingene av kampanjeproduktene i løpet av 

http://www.canon.co.uk/greymarket
http://www.canon.no/summer2018


kampanjeperioden.  
 
3.6. Canon behandler ikke søknader de har mottatt etter søndag den 30.09.2018 kl 24.00. 
Canon behandler ikke søknader de anser som mangelfulle eller uklare. Canon er ikke 
ansvarlig for søknader som kommer for sent eller som ikke kommer frem i det hele tatt.  

  

 

*) VERDIKUPONGENE 

1. 100 GB gratis lagringsplass i Canons Irista-tjeneste i ett år. Du kan ta lagringsplassen i bruk 
ved å opprette en konto på adressen irista.com. Koden du trenger for å innfri lagringsplassen 
på 100 GB finner du på verdikupongen. Bruk koden innen 31.12.2018. 

2. Du får en tilbakebetaling på 500 kr når du kjøper en av kampanjeskriverne. Kjøpsperiode 
01.05.-30.11.2018 

Canon imagePROGRAF PRO-1000 

Canon PIXMA PRO-10S 

Canon PIXMA PRO-100S 

Canon PIXMA TS9150-serien 

Canon PIXMA TS8150-serien 

    Canon SELPHY CP1300-fotoskriver 

Tilbakebetalingen betales for ÉN av fotoskriverne som er med i kampanjen.  

3. Du får en tilbakebetaling på 500 kr når du kjøper ett av objektivene i Canon EF-M-serien 
som er med i kampanjen. Kjøpsperiode 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 

Tilbakebetalingen betales for ETT av objektivene som er med i kampanjen. 

 

4. SØKNAD OM 500 KRONERS TILBAKEBETALING 

4.1 For å kunne benytte seg av tilbakebetalingen, må deltakeren kjøpe kampanjeproduktene 

i tiden 01.05.2018 – 30.11.2018 og levere inn en gyldig søknad om godskrivelse på Internett. 



Søknaden må være kommet frem senest 31.12.2018 på adressen https://canon-nordic-

summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=11&lng=no  

 

4.2 Gjør slik for å delta: 

(i) Fyll ut søknaden nøye (også produktets serienummer osv.) på nettet.  

(ii) Skann, last ned og legg ved en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen på kjøp som er 
gjort på nettet i søknaden (inkl.  MVA). 

(iii) Når søknaden din er mottatt, får du en bekreftelse per e-post.  

4.3 Når du har fått kvitteringen og en bekreftelse på et godkjent kjøp, utfører Canon en 
BACS-overføring av den godkjente summen i samsvar med punkt 2.2.1.til deltakerens konto. 
Andre betalingsmåter er ikke mulig. 

4.4 Canon går inn for å utføre overføringen innen 30 dager fra de har fått en bekreftelse på 
at søknaden om tilbakebetaling er riktig. 

4.5 Dersom en deltaker ikke har valgt valuta, kan Canon velge dette ut fra egen vurdering. 

4.6 Canon behandler ikke mangelfulle eller utydelige søknader. Canon er ikke ansvarlig for 
søknader som har kommet for sent eller ikke har kommet frem i det hele tatt. 

4.7 Vi utfører kun én BACS-betaling per søknad om tilbakebetaling. 

4.8 Dersom du får en tilbakebetaling og du er momsregistrert, kan dette redusere den 
skattemessige verdien av kjøpet og påvirke bedriftens beskatning. 

 
 

5. ANSVARSFRASKRIVELSE 

5.1. I den grad loven tillater det, fraskriver Canon seg ansvaret  knyttet til hvilke som helst 
tap, skader eller ulykker som av hvilken som helst grunn rammer deltakerne i løpet av 
kampanjen. Det er likevel ingen ting i disse reglene som fjerner eller begrenser Canons 
ansvar for personskader eller dødsfall som oppstår på grunn av uaktsomhet hos Canons 
ansatte eller representanter. 

5.2. Canon forbeholder seg retten til å oppheve denne kampanjen, redigere og/eller 
forandre den når som helst uten at dette forårsaker noen ansvarsforpliktelser, men de går 
likevel alltid inn for å minimalisere virkningene for deltakerne for å unngå å forårsake 
urimelig store skuffelser. 

https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=11&lng=no
https://canon-nordic-summer-campaign-2018.sales-promotions.com/?country_promotion=11&lng=no
https://canon-eu-lens-virtual-kit.sales-promotions.com/?country_promotion=12&lng=fi


5.3. Canon forbeholder seg retten til å kontrollere hvilke som helst anmodninger for å 
forsikre seg om at disse betingelsene blir fulgt, samt for be om eventuelle 
tilleggsopplysninger og -dokumenter. Canon har også rett til å trekke tilbake eller hindre 
deltakelsen i kampanjen av personer som har deltatt eller prøver å delta ved hjelp av 
ulovlige midler, uten at de må melde ifra om dette. 

Canons avgjørelser er endelige og man kan ikke klage på disse. 

 

 

6. BEHANDLING AV DATA 

Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, som er registrert i Stor-Britannia med 
registreringsnummeret 4093977 på adressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 
1ET, Stor-Britannia, er i samsvar med de gjeldende lovene og bestemmelsene om 
personvern registeransvarlig for de personlige opplysningene som deltakerne har sendt inn i 
forbindelse med denne kampanjen. Canon Europa N.V. og/eller deres konsernbedrifter 
behandler personlige opplysninger for administrering av denne kampanjen og/eller til 
godkjente markedsføringsformål, nedregnet formidling av opplysningene til eksterne aktører 
som er utnevnt til å administrere kampanjen. Dersom en deltaker ikke vil at 
kontaktopplysningene blir brukt til markedsføringsformål ellet at Canon i framtiden kan ta 
kontakt i forbindelse med samme type kampanjer, må han IKKE krysse av i ruten hvor man 
tillater dette i godtgjørelsesskjemaet.  

 

7. JURIDISKE SPØRSMÅL 

Som forbruker har du ved behov muligheten til å sette i gang en juridisk behandling av en 
domstol i landet du bor i på ditt eget språk. Det lokale forbrukerrådet kan gi deg råd knyttet 
til dine egne rettigheter. Disse reglene begrenser ikke de juridiske rettighetene. 

 

 

 


