
 
Canons nordiske vinterkampanje 2018 
Vilkår og betingelser 

 

1. KAMPANJEPRODUKTER, KAMPANJEPERIODE OG DELTAKERE 

1.1. Denne kampanjen er kun tilgjengelig på kjøp av noen av produktene oppført nedenfor 
(«kampanjeproduktene») i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige mellom torsdag 1. november 
2018 og torsdag 31. januar 2019. Alle andre produkter er ekskludert.  

Noen kampanjeprodukter kan selges som kun kamerahus eller del av et objektivsett eller en pakke, 
men det er bare mulig å fremme ETT krav per sett eller pakke. Hvis et sett inneholder to 
kampanjeprodukter, vil deltakeren måtte velge ett produkt å fremme et krav for. Kjøp må være 
genuine kjøp for kontanter eller tilsvarende. 

1.2. Alle deltakere må være fylt 18 og må være bosatt i Danmark, Estland, Finland, Norge eller Sverige. 

1.3. Alle deltakere anses å ha samtykket til og være bundet av disse vilkårene og betingelsene. 

1.4. Kjøp av brukte, gjenoppbygde eller ombygde produkter, eller produkter som er etterligninger eller 
på noen måte krenker de immaterielle eiendomsrettene til selskaper i Canon-gruppen (for eksempel, 
inkludert, men ikke begrenset til parallelle eller «grå» produkter) vil ikke kvalifisere under denne 
kampanjen.  

 

2. KAMPANJEN 

2.1 Når et kampanjeprodukt kjøpes i løpet av kampanjeperioden, kan deltakeren velge å fremme et 
krav for å motta enten: 

a) Kontantutbetaling (CASHBACK); ELLER 

b) Refusjon 

Hvordan fungerer refusjon?  Kjøp et kampanjeprodukt i løpet av kampanjeperioden og i stedet for å 
kreve kontantutbetaling med en gang, kan deltakere velge å motta et høyre kontantbeløp etter 

 (i) kjøp av et andre, originalt Canon-produkt før den 30. april 2019 fra samme forhandler som 
deltakeren kjøpte det første kampanjeproduktet fra; og 

(ii) fremme et andre, validert krav (som må sendes inn før midnatt den 31. mai 2019) for å motta 
refusjonen. 

 

 

 

 

 



2.2 De tilsvarende beløpene for kontantutbetaling eller refusjon etter kvalifiserte modeller vises 
nedenfor. 

PRINTERS CASHBACK REFUSJON 
PIXMA TS6250 Svart 200 kr 300 kr 
PIXMA TS6251 Hvit 200 kr 300 kr 
PIXMA TS8250 Svart 200 kr 300 kr 
PIXMA TS8251 Hvit 200 kr 300 kr 
PIXMA TS8252 Rød 200 kr 300 kr 
PIXMA iP8750 300 kr 400 kr 
PIXMA PRO-100S 400 kr 580 kr 
PIXMA PRO-10S 580 kr 780 kr 
image PROGRAF PRO-1000 780 kr 970 kr 
SELPHY CP1300 200 kr 300 kr 
CAMERAS CASHBACK REFUSJON 
EOS 800D 400 kr 630 kr 
EOS 200D  400 kr 630 kr 
EOS 4000D  250 kr 400 kr 
EOS 2000D 400 kr 630 kr 
EOS M5 870 kr 1150 kr 
EOS M100 400 kr 630 kr 
EOS M50 400 kr 630 kr 
EOS M6 580 kr 780 kr 
PowerShot G3 X 430 kr 680 kr 
PowerShot G5 X 400 kr 630 kr 
PowerShot G7 X Mark II 300 kr 485 kr 
PowerShot G9 X Mark II 250 kr 400 kr 
PowerShot G1 X Mark III 580 kr 780 kr 
LENSES & ACCESSORIES CASHBACK REFUSJON 
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 3000 kr 4400 kr 
EF 24-105mm f/4L IS II USM 1200 kr 1800 kr 
EF 24-70mm f/4L IS USM 2000 kr 2900 kr 
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM 1000 kr 1500 kr 
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 1200 kr 1800 kr 
EF 85mm f/1.4L IS USM 1200 kr 1800 kr 
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM 485 kr 730 kr 
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM 200 kr 300 kr 
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 870 kr 1150 kr 
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 250 kr 400 kr 
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 200 kr 300 kr 
EF-M 22mm f/2 STM 300 kr 485 kr 
EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 200 kr 300 kr 
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 250 kr 400 kr 
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 300 kr 485 kr 
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 200 kr 300 kr 



 EF-M 32mm f/1.4 STM 300 kr 485 kr 
Adapter EF-EOS M 250 kr 400 kr 
Speedlite 470EX-AI 430 kr 680 kr 

 

 

 

3. SLIK DELTAR DU 

3.1. For å delta i kampanjen må deltakeren kjøpe et kampanjeprodukt i kampanjeperioden OG sende 
inn et gyldig krav på nettet mellom midnatt torsdag 1. november 2018 og midnatt torsdag 28. februar 
2019 («kravperioden»). 

3.2. Krav må sendes inn ved å fullstendig og korrekt fylle ut (inkludert ved å spesifisere et gyldig 
serienummer for produktet) et kravskjema på nettet på www.canon.no/Winter2018. Deltakere vil 
måtte skanne, laste opp og legge en kopi av kvitteringen sin eller en ordrebekreftelse for kjøp over 
Internett ved det nettbaserte kravskjemaet. 

3.3. I det nettbaserte skjemaet må deltakerne velge om de ønsker å motta kontantutbetaling eller 
refusjon. 

Når kravet er sendt inn, vil deltakerne motta en e-post som bekrefter at kravet er mottatt og gir unike 
påloggingsdetaljer som gjør det mulig for kundene å følge med statusen på kravet. Hvis du ikke mottar 
en e-postbekreftelse innen 24 timer etter du har sendt inn kravet, ber vi om at du kontakter 
canonnordic@gmail.com. 

3.4. Kampanjeproduktene er underlagt tilgjengelighet så lenge beholdningen varer. Canon vil ikke 
være ansvarlige for om forhandlere ikke innfrir bestillingene av kampanjeprodukter i løpet av 
kampanjeperioden. 

3.5. Canon vil ikke behandle noen krav som mottas etter sluttdato for mottak av krav ved midnatt 28. 
februar 2019. 

Refusjon utløper den 1. juni 2019. 

Canon vil ikke behandle krav som etter deres oppfatning er ufullstendige eller uleselige. Canon vil ikke 
være ansvarlig for forsinkede krav eller krav som ikke mottas. 

3.6. Det er kun mulig å fremme ett krav per kampanjeprodukt for enten kontantutbetaling eller 
refusjon. 

3.7. Et krav på et kampanjeprodukt for både kontantutbetaling og refusjon vil ikke være gyldig. 

3.8. Krav fra bedrifter eller enkeltpersoner som gjør storinnkjøp (det vil si mer enn 10 
kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden) vil ikke være kvalifisert for deltakelse i denne 
kampanjen. 

3.9. Denne kampanjen kan ikke benyttes sammen med noen annen kampanje, med unntak av: 

Canon Lens Reward Promotion – se utfyllende vilkår på: 

www.canon.no/lens-promo/  

 



4. KONTANTUTBETALING (CASHBACK) 

4.1. For å motta kontantutbetaling må deltakerne ha valgt alternativet for kontantutbetaling på det 
nettbaserte skjemaet. Når kravet sendes inn i kravperioden og valideres, vil de motta 
kontantutbetalingen i beløp som vist for kjøp av kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden. 

4.2. Ved mottak og bekreftelse av kravet i løpet av kravperioden, vil Canon arrangere en direkte BACS-
betalingsoverføring til deltakerens bankkonto. Det vil ikke bli inngått andre arrangementer og ingen 
kontantbeløp eller sjekk vil utstedes. 

4.3. Canon bestreber seg på å overføre bekreftet kontantutbetaling via BACS innen 4–6 uker fra 
mottak av et fullstendig og gyldig krav. 

4.4. Det vil kun bli utstedt én BACS-betaling per gyldige krav. 

4.5. Hvis du er MVA-registrert og mottar en kontantutbetaling, kan dette redusere skatteverdien av 
kjøpet ditt og du kan slik måtte redusere oppgitt avgift tilsvarende. 

4.6. Det er ikke mulig å kreve kontantutbetaling i tillegg til refusjon. 

4.7. Når et krav for kontantutbetaling er sendt inn, kan dette ikke endres eller overføres senere til et 
krav for refusjon. 

 

5. REFUSJON 

5.1. For å motta refusjon må deltakerne først ha kjøpt et kampanjeprodukt i løpet av 
kampanjeperioden og velge alternativet «REFUND» på det nettbaserte skjemaet når de sender inn 
kravet sitt i løpet av kravperioden for det første kjøpet sitt. 

5.2. Ved mottak og bekreftelse av kravet fremsatt i klausul 5.1, vil det gjeldende refusjonsbeløpet 
krediteres til en personlig nettbasert kundekonto for deltakeren. 

For å motta beløpet kreditert til den nettbaserte kundekontoen, må deltakeren kjøpe et annet, 
originalt Canon-produkt i løpet av kampanjeperioden fra den samme forhandlere som deltakeren 
kjøpte det første kampanjeproduktet fra; 

1. sende inn et krav for det andre produktet ved å fylle inn det nettbaserte kravskjemaet og laste 
opp en kopi av kvitteringen sin (eller ordrebekreftelse for Internett-kjøp) for det andre kjøpet 
før midnatt den 31. mai 2019. Ved mottak og bekreftelse av kravet vil Canon arrangere for 
overføring av det krevde refusjonsbeløpet ved en direkte BACS-betalingsoverføring til 
deltakerens bankkonto. Det vil ikke bli inngått andre arrangementer og ingen kontantbeløp 
eller sjekk vil utstedes. 

2. Hvis det fakturerte beløpet for det andre produktet er lavere enn refusjonsbeløpet, vil Canon 
betale brutto totalbeløp på fakturaen for kjøpet av det andre produktet. Saldoen som ikke er 
brukt, er fremdeles tilgjengelig. 

3. Kjøpet av det andre eller også flere produkter, er mulig til den 30. april 2019, registreringen 
frem til 31. mai 2019. 

4. Deponerte beløp anvendes alltid på det etterfølgende kjøpet og kan ikke spares. Refusjon som 
ikke er brukt, utløper den 1. juni 2019. 

5. Duplikatregistreringer er ugyldige. 

 



 

5.3. Canon bestreber seg på å overføre bekreftet refusjon via BACS innen 4–6 uker fra mottak av et 
fullstendig og gyldig krav. 

5.4. Det vil kun bli utstedt én BACS-betaling per gyldige krav. 

5.5. Hvis du er MVA-registrert og mottar en kontantutbetaling, kan dette redusere skatteverdien av 
kjøpet ditt og du kan slik måtte redusere oppgitt avgift tilsvarende. 

5.6. Det er ikke mulig å kreve refusjon i tillegg til kontantutbetaling. 

5.7. Når et krav for refusjon er sendt inn, kan dette ikke endres eller overføres senere til et krav for 
kontantutbetaling. 

5.8. Refusjonsaldo i en deltakers nettbaserte kundekonto, kan ikke overføres til en annen deltakers 
nettbaserte kundekonto. 

5.9. Hvis en deltaker ikke krever noen refusjon som er kreditert deres nettbaserte konto, før midnatt 
den 31. mai 2019, vil denne kreditten utløpe og ikke lenger være tilgjengelig for krav. 

 

6. PROMOTØR 

6.1. Promotør er Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, 1256 Oslo.  

 

7. ANSVARSFRASKRIVELSE 

7.1. I størst mulig utstrekning tillatt under gjeldende lov, skal Canon ikke være ansvarlig for noe tap, 
skade eller personskade av noen karakter uansett hvordan forårsaket, lidt av en deltaker under denne 
kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning slik at de ekskluderer eller begrenser 
Canons ansvar for personskade eller dødsfall forårsaket av bevist uaktsomhet fra Canons ansatte eller 
agenter. 

7.2. Canon forbeholder seg retten til når som helst å oppheve, tilpasse og/eller endre denne 
kampanjen uten at noe ansvar overhode påløper. 

7.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere ethvert krav for å sikre samsvar med disse vilkårene 
og betingelsene og be om ytterligere opplysninger og støttedokumenter. Canon forbeholder seg 
retten til å ekskludere krav og/eller deltakere hvis de mistenker at kampanjen misbrukes på noen som 
helst måte. 

Canons beslutninger i forhold til kampanjen er endelige og man vil ikke inngå i noen korrespondanse. 

 

8. DATA 

8.1. Alle personopplysninger som sendes inn til oss, vil bli behandlet av Canon Norge, deres agenter 
eller tilknyttede selskaper i gruppen for det formål å administrere denne kampanjen og, hvis relevant, 
til markedsføringsformål – i tilfeller der deltakere har valgt å motta markedsføringskommunikasjon 
fra Canon. Personopplysninger som oppgis, holdes sikkert og kan overføres til en sikker server utenfor 
EØS. 



8.2. Personopplysningene som samles inn fra deltakerne, er underlagt Canons personvernerklæring 
for forbrukere – www.canon.no/privacy-policy/ 

8.3. Hvis deltakerne ikke ønsker at kontaktopplysningene deres skal brukes til markedsføringsformål 
eller for å gjøre det mulig for Canon å kontakte dem i fremtiden om lignende kampanjer, må de IKKE 
merke av den relevante «abonner»-boksen når de fyller ut kravskjemaet. 

8.4. Se personvernerklæringen vår for forbrukere for ytterligere informasjon om hvordan vi bruker 
opplysningene dine når du velger å motta markedsføringsmateriale 

www.canon.no/privacy-policy/ 

 

9. LOVER OG JURISDIKSJON 

9.1. Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle tvister som følger fra eller i forbindelse med dem, 
skal styres av og konstrueres i samsvar med lovene i Norge og vil være underlagt den ikke-eksklusive 
jurisdiksjonen til domstolene i Norge. 

 

http://www.canon.no/privacy-policy/
http://www.canon.no/privacy-policy/

