
 

 

Promocja „Wacom One z 6-miesięczną subskrypcją Adobe Fresco” 

Poniższy regulamin dotyczy zakupu nowych tabletów Wacom One w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, 

Czechach, Słowacji, Polsce, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, Litwie, Łotwie, Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Bułgarii, Słowenii, 

Węgrzech, Rumunii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Egipcie, 

Libanie, Katarze, Jordanie, Rosji, Ukrainie, Turcji, RPA, Grecji i Izraelu (zwanych dalej „regionem 

objętym promocją”) w ramach promocji „Wacom One z 6-miesięczną subskrypcją Adobe Fresco” 

(zwanej dalej „promocją”) oferowanej przez firmę Wacom Europe GmbH Völklinger Straße 1, 

40219 Düsseldorf, Niemcy (zwaną dalej „Wacom”). 

Z promocji może skorzystać każdy użytkownik końcowy (zwany dalej „użytkownikiem”), który 

zamieszkuje region objęty promocją i w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku 

(zwanym dalej „okresem trwania promocji”) kupi nowy tablet Wacom One (DTC133W0B) (zwany 

dalej „Wacom One”) w regionie objętym promocją. 

Zakup wskazanego powyżej produktu w okresie trwania promocji oraz spełnienie wymienionych 

poniżej warunków uprawnia użytkownika do otrzymania następującego prezentu (zwanego dalej 

„prezentem”): 

 

6-miesięczna subskrypcja Adobe Fresco 

6-miesięczna subskrypcja programu Adobe Fresco od Adobe 

(https://www.adobe.com/products/fresco.html) dostępna jest w następujących językach: angielski, 

francuski, niemiecki, japoński, portugalski, duński, holenderski, fiński, włoski, norweski, hiszpański, 

szwedzki, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, czeski, polski, rosyjski i turecki. 

Warunki przedłużenia subskrypcji Adobe Fresco: 

Aby subskrypcja programu Adobe Fresco nie wygasła po upływie 6 darmowych miesięcy, użytkownik 

może wskazać sposób płatności podczas rejestracji konta Adobe ID. Dzięki temu po upływie 6 

miesięcy subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, zmieniając się z darmowej na płatną. 

Użytkownik z wyprzedzeniem otrzyma powiadomienie od Adobe, dające możliwość anulowania 

subskrypcji zanim opłata zostanie pobrana. Subskrypcja użytkownika podlega regulaminowi Adobe 

dostępnemu pod adresem https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html.  

Adobe, logo Adobe oraz Adobe Fresco są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami 

towarowymi Adobe w USA i innych krajach. 

Szczegółowe informacje na temat subskrypcji Adobe Fresco można znaleźć na stronie 

www.adobe.com. 

 

Jak wziąć udział w promocji? 

Aby otrzymać prezent, użytkownik musi zarejestrować swój nowy tablet Wacom One na stronie 

www.wacom.com/register. 



Rejestracji należy dokonać w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 18 kwietnia 2021 roku (zwanym 

dalej „okresem rejestracji”). W ramach rejestracji należy podać imię i nazwisko użytkownika, kraj, 

ważny adres email oraz numer seryjny tabletu Wacom (zazwyczaj wykrywany automatycznie). 

Po prawidłowym zarejestrowaniu produktu w okresie rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość 

email zawierającą potwierdzenie rejestracji oraz dalsze instrukcje. Kod aktywacji prezentu będzie 

dostępny w Bibliotece Wacom (Wacom Library) na koncie Wacom (https://account.wacom.com). 

Aby wprowadzić kod aktywacyjny, należy wejść na stronę Adobe 

(https://www.adobepartneroffer.com/go). Gdy kod zostanie zatwierdzony, należy zalogować się na 

istniejące konto Adobe lub stworzyć nowe konto Adobe ID. Po zalogowaniu należy kliknąć „Redeem 

code”. Przed pobraniem oprogramowania należy podać szczegóły płatności lub wybrać opcję 

„Remind me later”. 

Aby otrzymać prezent, kod aktywacyjny należy wykorzystać na stronie Adobe w czasie do 18 kwietnia 

2021 roku (zwanym dalej „okresem aktywacji”). Nie ma możliwości płatności gotówką ani połączenia 

promocji z innymi rabatami. Ewentualne problemy z rejestracją lub brak potwierdzenia rejestracji 

pomimo spełnienia wszystkich warunków należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub 

telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie http://www.wacom.com/contact. 

 

Inne 

Wspomniane kody można wykorzystać tylko w określony sposób. Realizacja kodu jest możliwa 

jedynie w przypadku, gdy użytkownik dotrzymał wyznaczonych terminów, tj. okresu trwania 

promocji, okresu rejestracji i okresu aktywacji. Decydując się na zwrot tabletu Wacom, użytkownik 

traci jednocześnie przyznane mu w ramach promocji prawo do prezentu i zobowiązuje się zwrócić lub 

usunąć prezent bez upomnienia. 

Promocja nie obejmuje zakupu produktów używanych. 

Wacom będzie wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi prywatności oraz polityką prywatności Wacom (www.wacom.com/privacy) 

wyłącznie w celach realizacji niniejszej promocji oraz promocji związanych z zakupem produktów 

Wacom, chyba że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych w szerszym zakresie. 

Wacom nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione lub błędne rejestracje, zgubione kupony i kody 

ani nieprawidłową realizację kuponów i kodów z przyczyn technicznych lub osobistych, chyba że 

wynikają one wyłącznie z winy Wacom. 

Prezent podlega tylko i wyłącznie warunkom użytkowania ustalonym przez dostawcę (Adobe Inc.) W 

zakresie dopuszczanym przez prawo Wacom nie ponosi odpowiedzialności za produkty ani usługi 

dostawcy. 

Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia lub modyfikacji promocji. 

W przypadku niewłaściwego wykorzystania promocji przez użytkownika Wacom zastrzega sobie 

prawo do wnoszenia roszczeń wobec użytkownika. 

W przypadku, gdy którykolwiek zapis niniejszego regulaminu promocji okaże się częściowo lub w 

całości nieważny, ważność pozostałych zapisów pozostaje bez zmian. Zamiast nieważnego warunku 

zostanie wówczas zastosowany warunek dopuszczany prawem i jak najbardziej zbliżony intencją do 

nieważnego zapisu. 



Promocja podlega przepisom prawa niemieckiego. 

W razie pytań związanych z promocją należy skontaktować się z: 

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy 

za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem podanym na stronie 

http://www.wacom.com/contact. 

 


