
 
 
 
 
Canoni 2018. a talvekampaania Põhjamaades 
Tingimused 

 

1. KAMPAANIATOOTED, KAMPAANIAPERIOOD JA OSALEJAD 

1.1. See kampaania kehtib ainult mistahes alljärgnevalt loetletud toote (edaspidi „kampaaniatooted“) ostmisel 
Taanis, Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis ajavahemikus neljapäevast, 1. novembrist 2018 kuni neljapäeva, 31. 
jaanuarini 2019. Kõik muud tooted ei kuulu kampaania alla.  

Mõned kampaaniatooted võivad olla müügil ainult kaamera kere kujul või osana objektiivide komplektist, kuid 
lubatud on esitada ainult ÜKS taotlus komplekti kohta. Kui komplektis on kaks kampaaniatoodet, peab osaleja valima 
ühe toote, millega seoses taotlus esitada. Ostetud peab olema originaaltoode kas sularaha eest või sularahaga 
võrdsel muul meetodil. 

1.2. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased ning resideeruma Taanis, Eestis, Soomes, Norras või Rootsis. 

1.3. Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks. 

1.4. Kasutatud, remonditud, taastatud või võltsitud tooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni 
kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte ainult paralleel- või nn hallid tooted) ei 
osale selles kampaanias.  

 

2. KAMPAANIA 

2.1 Kui kampaaniaperioodil ostetakse kampaaniatoode, on osavõtjal võimalus esitada taotlus saamaks kas: 

a) raha osaline tagasimakse; VÕI 

b) Canoni ostuhüvitist. 

Kuidas toimib Canoni ostuhüvitis?  Ostes kampaaniaperioodil kampaaniatoote ning selle asemel, et esitada taotlus 
koheseks raha osaliseks tagasimakseks, on osalejatel võimalus saada tagasi suurem summa raha. Selleks tuleb: 

 (i) osta enne 30. aprilli teine Canoni originaaltoode sama jaemüüja juures, kus osaleja sooritas esimese 
kampaaniatoote ostu; ja 

(ii) esitada teine heaks kiidetud taotlus hüvitise saamiseks (see tuleb esitada enne 31. mai 2019 südaööd). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Järgnevalt on näidatud raha osalise tagasimakse ja Canoni ostuhüvitise summasid kampaanias osalevate 
mudelite puhul. 

 

PRINTERID TAGASIMAKSE OSTUHÜVITIS 
PIXMA TS6250 must 20 € 30 € 
PIXMA TS6251 valge 20 € 30 € 
PIXMA TS8250 must 20 € 30 € 
PIXMA TS8251 valge 20 € 30 € 
PIXMA TS8252 punane 20 € 30 € 
PIXMA iP8750 30 € 40 € 
PIXMA PRO-100S 40 € 60 € 
PIXMA PRO-10S 60 € 80 € 
image PROGRAF PRO-1000 80 € 100 € 
SELPHY CP1300 20 € 30 € 
KAAMERAD TAGASIMAKSE OSTUHÜVITIS 
EOS 800D 40 € 65 € 
EOS 200D  40 € 65 € 
EOS 4000D  25 € 40 € 
EOS 2000D 40 € 65 € 
EOS M5 90 € 120 € 
EOS M100 40 € 65 € 
EOS M50 40 € 65 € 
EOS M6 60 € 80 € 
PowerShot G3 X 45 € 70 € 
PowerShot G5 X 40 € 65 € 

PowerShot G7 X Mark II 30 € 50 € 
PowerShot G9 X Mark II 25 € 40 € 
PowerShot G1 X Mark III 60 € 80 € 

OBJEKTIIVID JA LISATARVIKUD TAGASIMAKSE OSTUHÜVITIS 
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 300 € 450 € 
EF 24-105mm f/4L IS II USM 125 € 190 € 
EF 24-70mm f/4L IS USM 200 € 300 € 
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM 100 € 150 € 
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 125 € 190 € 
EF 85 mm f/1.4L IS USM 125 € 190 € 
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM 50 € 75 € 
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM 20 € 30 € 
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 90 € 120 € 
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 25 € 40 € 
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 20 € 30 € 
EF-M 22mm f/2 STM 30 € 50 € 
EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 20 € 30 € 
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 25 € 40 € 
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 30 € 50 € 
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 20 € 30 € 
 EF-M 32mm f/1.4 STM 30 € 50 € 
Adapter EF-EOS M 25 € 40 € 



Speedlite 470EX-AI 45 € 70 € 
 

 

 

3. KUIDAS OSALEDA 

3.1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniaperioodil kampaaniatoote JA esitama interneti teel 
sobiva taotluse ajavahemikus neljapäeva, 1. novembri 2018 keskööst kuni neljapäeva, 28. veebruari 2019 keskööni 
(edaspidi „taotlusperiood“). 

3.2. Taotlused tuleb esitada täielikult ja korrektselt täidetud (sh lisades kehtiva toote seerianumbri) taotlusvormi 
kaudu, mis on leitav veebilehel www.canon.ee/Winter2018. Osalejad peavad skannima ja üles laadima ning 
taotlusvormile lisama oma ostutšeki koopia või veebitellimuste puhul tellimuse kinnituse. 

3.3. Veebivormi esitamise käigus peavad osalejad valima, kas nad soovivad raha osalist tagasimakset või Canoni 
ostuhüvitist. 

Pärast taotluse esitamist saadetakse osalejatele e-posti teel kinnitus, et nende taotlus on kätte saadud. Samuti 
edastatakse unikaalsed sisselogimisandmed, mis võimaldavad klientidel oma taotluse staatust jälgida. Kui teile ei ole 
24 tunni jooksul pärast taotluse töötlemist kinnituskirja saadetud, kirjutage aadressile canonnordic@gmail.com. 

3.4. Kampaaniatooted on saadaval, kuni kaupa laos jätkub. Canon ei võta vastutust seoses jaemüüjate suutmatusega 
kampaaniatoodete tellimusi kampaaniaperioodil täita. 

3.5. Canon ei töötle ühtegi taotlust, mis on esitatud pärast taotluste esitamise lõppkuupäeva, milleks on 28. 
veebruari 2019 kesköö. 

Canoni ostuhüvitis kaotab kehtivuse 1. juunil 2019. 

Canon ei töötle ühtegi taotlust, mis on ettevõtte arvates ebatäielik või loetamatu. Canon ei vastuta hilinenud 
taotluste eest ega taotluste eest, mille edastamine pole õnnestunud. 

3.6. Nii tagasimakse kui ostuhüvitise saamiseks on lubatud ainult üks taotlus ostetud kampaaniatoote kohta. 

3.7. Taotlus korraga nii tagasimakse kui Canoni ostuhüvitise saamiseks kampaaniatoote ostult loetakse kehtetuks. 

3.8. Ettevõtted või isikud, kes ostavad tooteid hulgi (üle kümne kampaaniatoote kampaaniaperioodi jooksul), ei saa 
selles kampaanias osaleda. 

3.9. Seda pakkumist ei saa kasutada kombineerituna ühegi teise pakkumisega, välja arvatud: 

Canoni objektiivide preemiakampaania – täpsemad tingimused veebilehel 

www.canon.ee/lens-promo/.  

 

4. TAGASIMAKSE 

4.1. Tagasimakse saamiseks peavad osalejad veebivormi täitmisel olema valinud raha osalise tagasimakse. Kui taotlus 
on esitatud taotlusperioodil ning kinnitatud, makstakse raha tagasi summas, mis on näidatud kampaaniaperioodil 
kampaaniatoodete ostude juures. 

4.2. Pärast taotluse kättesaamist ja kinnitamist taotlusperioodil teeb Canon osaleja pangakontole BACS-ülekande. 
Alternatiivseid võimalusi ei pakuta ning raha tagastamist ei toimu sularahas ega tšekina. 

4.3. Canon püüab tagasimakse BACS-ülekande teostada 4–6 nädala jooksul pärast korrektse ja kehtiva taotluse 
kättesaamist. 

4.4. Ühe kehtiva taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-makse.  



4.5. Kui olete käibemaksukohustuslane ja teile tehakse tagasimakse, võib see vähendada ostu maksustamishinda, 
mistõttu võib teil olla vajalik vähendada vastavalt oma sisendkäibemaksu. 

4.6. Tagasimakset ei saa taotleda lisaks Canoni ostuhüvitisele. 

4.7. Kui esitatud on taotlus raha osalise tagasimakse saamiseks, ei saa seda hiljem muuta ega vahetada Canoni 
ostuhüvitise taotluse vastu. 

 

5. CANONI OSTUHÜVITIS 

5.1. Canoni ostuhüvitise saamiseks peavad osalejad esmalt ostma kampaaniaperioodil kampaaniatoote. Seejärel 
tuleb taotlusperioodi jooksul oma taotluse esitamise käigus esimese ostu kohta valida Canoni ostuhüvitis. 

5.2. Punktis 5.1. määratletud taotluse kättesaamisel ja kinnitamisel kantakse saada olev Canoni ostuhüvitise summa 
osaleja personaalsele veebikontole. 

Kliendi veebikontole kantud summa kättesaamiseks peab osaleja kampaaniaperioodil ostma veel ühe Canoni 
originaaltoote sama jaemüüja juures, kus sooritati esimene kampaaniatoote ost; 

1. esitama teise toote kohta taotluse, täites veebipõhise vormi ja laadides üles koopia teise toote ostutšekist 
(või internetiostude puhul tellimuse kinnituse) enne 31. mai 2019 keskööd. Pärast taotluse kättesaamist ja 
kinnitamist kannab Canon osaleja pangakontole BACS-ülekandega saada oleva Canoni ostuhüvitise summa. 
Alternatiivseid võimalusi ei pakuta ning raha tagastamist ei toimu sularahas ega tšekina. 

2. Kui teise toote ostuarvel olev summa on väiksem kui ostuhüvitise krediit, tasub Canon kogu teise toote 
ostusumma. Kasutamata krediit on endiselt saadaval. 

3. Teise või isegi rohkemate toodete ostmine on võimalik kuni 30. aprillini 2019, registreerimine kuni 31. maini 
2019. 

4. Krediiti rakendatakse alati järgnevale ostule ja seda ei saa säästa. Kasutamata krediit aegub 1. juunil 2019. 
5. Dubleerivad registreeringud on kehtetud. 

 

 

5.3. Canon püüab Canoni ostuhüvitise BACS-ülekande teostada 4–6 nädala jooksul pärast korrektse ja kehtiva 
taotluse kättesaamist. 

5.4. Ühe kehtiva taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-makse.  

5.5. Kui olete käibemaksukohustuslane ja teile tehakse tagasimakse, võib see vähendada ostu maksustamishinda, 
mistõttu võib teil olla vajalik vähendada vastavalt oma sisendkäibemaksu. 

5.6. Canoni ostuhüvitist ei saa taotleda lisaks raha osalisele tagasimaksele. 

5.7. Kui esitatud on taotlus Canoni ostuhüvitise saamiseks, ei saa seda hiljem muuta ega vahetada tagasimakse 
taotluse vastu. 

5.8. Kliendi veebikonto krediiti ei ole võimalik üle kanda teise osaleja veebikontole. 

5.9. Kui osaleja ei esita taotlust oma veebikontol oleva Canoni ostuhüvitise väljamaksmiseks enne 31. mai 2019 
keskööd, aegub kontol olev krediit ning selle väljamaksmist ei ole enam võimalik taotleda. 

 

6. KORRALDAJA 

6.1. Korraldaja on ettevõte Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsingi.  

 

7. LAHTIÜTLEMISED 



7.1. Canon ütleb seaduses maksimaalselt ette nähtud ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele 
kampaania ajal mistahes põhjusel tekkinud mistahes kahjumi, kahjude või vigastustega. Miski nendes eeskirjades ei 
välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või 
esindajate tõendatud hooletus. 

7.2. Canon jätab endale õiguse seda kampaaniat mistahes ajal tühistada, parandada ja/või muuta, ilma et sellega 
kaasneks mingisugune vastutus. 

7.3. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimuste järgimises, ning küsida 
vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate 
kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat kuritarvitatakse mistahes viisil. 

Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse. 

 

8. ANDMED 

8.1. Meile edastatud isikuandmeid töötlevad Canon Oy, selle esindajad või kontserni kuuluvad seotud ettevõtted 
kampaania läbiviimise eesmärgil ning ka turunduslikul eesmärgil, kui osalejad on teinud valiku Canonilt turundusliku 
sisuga sõnumite saamiseks. Edastatud isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ning võidakse edastada turvalise serveri 
kaudu väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. 

8.2. Osalejatelt kogutud isikuandmetele kehtib Canoni tarbija privaatsuspoliitika – www.canon.ee/privacy-policy/. 

8.3. Kui osalejad ei soovi, et nende kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks 
tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut 
märkimata. 

8.4. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas kasutame andmeid siis, kui olete nõustunud oma andmete 
turunduslikel eesmärkidel kasutusega, vaadake palun meie tarbija privaatsuspoliitikat 

www.canon.ee/privacy-policy/. 

 

9. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON 

9.1. Neid tingimusi peab tõlgendama ja mistahes nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi peab lahendama 
kooskõlas Soome seadustega ja need kuuluvad üksnes Soome kohtute mitteainuesinduslikku alluvusse. 

 

http://www.canon.ee/privacy-policy/

