
Canon-vinterkampagne for Norden 2018 
Vilkår og betingelser 

 

1. KAMPAGNEPRODUKTER, KAMPAGNEPERIODE OG DELTAGERE 

1.1. Denne kampagne gælder kun for køb af et eller flere af de nedenfor angivne produkter 
("kampagneprodukterne") i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige mellem torsdag d. 1. 
november 2018 og torsdag d. 31. januar 2019. Alle andre produkter medregnes ikke.  

Visse kampagneprodukter kan sælges som kamerahus alene eller som del af et objektivsæt eller en 
pakke, men der kan kun gøres ÉN indløsningsanmodning gældende pr. sæt eller pakke. Hvis et sæt 
indeholder to kampagneprodukter, skal deltageren vælge, hvilket produkt vedkommende vil anmode 
om indløsning for. Købene skal være seriøse køb for kontanter eller tilsvarende. 

1.2. Alle deltagere skal være fyldt 18 år og skal være bosat i enten Danmark,  Estland, Finland, Norge 
eller Sverige. 

1.3. Alle deltagere anses for at have erklæret sig villige til at være underlagt disse vilkår og betingelser. 

1.4. Køb af brugte, istandsatte eller fabriksrenoverede produkter, kopiprodukter eller produkter, som 
på nogen måde krænker Canon-koncernens immaterielle rettigheder (herunder men ikke begrænset 
til parallelle eller "grå" produkter), kommer ikke i betragtning til denne kampagne.  

 

2. KAMPAGNEN 

2.1 Når et kampagneprodukt købes i løbet af kampagneperioden, kan deltageren vælge at anmode 
om at modtage enten: 

a) Cashback, ELLER 

b) Canon-tilbagebetaling 

Hvordan fungerer Canon-tilbagebetaling? Når en deltager køber et kampagneprodukt i løbet af 
kampagneperioden, kan vedkommende, i stedet for at anmode om Cashback med det samme, vælge 
at modtage et højere beløb af kontanter retur efter 

 (i) at have købt endnu et ægte Canon-produkt inden d. 30. april 2019 fra samme forhandler, som 
deltageren købte sit første kampagneprodukt hos, og derpå 

(ii) foretage endnu en valideret indløsningsanmodning (skal indsendes inden midnat d. 31. maj 2019) 
for at modtage tilbagebetalingen. 

 

 

 

 

 



2.2 De tilsvarende Cashback- eller Canon tilbagebetalings-beløb for de kvalificerede modeller vises 
nedenfor. 

PRINTERS CASHBACK TILBAGEBETALING 
PIXMA TS6250 Black 150  kr 225 kr 
PIXMA TS6251 White 150  kr 225 kr 
PIXMA TS8250 Black 150  kr 225 kr 
PIXMA TS8251 White 150  kr 225 kr 
PIXMA TS8252 Red 150  kr 225 kr 
PIXMA iP8750 225 kr 300 kr 
PIXMA PRO-100S 300 kr 450 kr 
PIXMA PRO-10S 450 kr 600 kr 
image PROGRAF PRO-1000 600 kr 750 kr 
SELPHY CP1300 150 kr 225 kr 
CAMERAS CASHBACK TILBAGEBETALING 
EOS 800D 300 kr 480 kr 
EOS 200D  300 kr 480 kr 
EOS 4000D  200 kr 300 kr 
EOS 2000D 300 kr 480 kr 
EOS M5 670 kr 900 kr 
EOS M100 300 kr 480 kr 
EOS M50 300 kr 480 kr 
EOS M6 450 kr 600 kr 
PowerShot G3 X 350 kr 520 kr 
PowerShot G5 X 300 kr 480 kr 
PowerShot G7 X Mark II 225 kr 400 kr 
PowerShot G9 X Mark II 200 kr 300 kr 
PowerShot G1 X Mark III 450 kr 600 kr 
LENSES & ACCESSORIES CASHBACK TILBAGEBETALING 
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 2200 kr 3400 kr 
EF 24-105mm f/4L IS II USM 940 kr 1400 kr 
EF 24-70mm f/4L IS USM 1500 kr 2200 kr 
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM 750 kr 1100 kr 
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 940 kr 1400 kr 
EF 85mm f/1.4L IS USM 940 kr 1400 kr 
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM 400 kr 560 kr 
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM 150 kr 225 kr 
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 670 kr 900 kr 
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 200 kr 300 kr 
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 150 kr 225 kr 
EF-M 22mm f/2 STM 225 kr 400 kr 
EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 150 kr 225 kr 
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 200 kr 300 kr 
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 225 kr 400 kr 
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 150 kr 225 kr 



 EF-M 32mm f/1.4 STM 225 kr 400 kr 
Adapter EF-EOS M 200 kr 300 kr 
Speedlite 470EX-AI 350 kr 520 kr 

 

 

 

3. DELTAGELSE 

3.1. For at deltage i kampagnen skal deltageren købe et kampagneprodukt i løbet af 
kampagneperioden OG indsende en gyldig indløsningsanmodning online mellem midnat torsdag d. 1. 
november 2018 og midnat torsdag d. 28. februar 2019 ("indløsningsperioden"). 

3.2. Indløsningsanmodninger indsendes ved at udfylde en online-anmodningsformular på 
fyldestgørende og korrekt vis (herunder specificering af et gyldigt produktserienummer) på 
www.canon.dk/Winter2018. Deltagere skal scanne, uploade og vedhæfte en kopi af deres kvittering 
eller ordrebekræftelsen for internetkøb til den online anmodningsformular. 

3.3. I onlineformularen skal deltagerne vælge, om de ønsker at modtage Cashback eller Canon 
Tilbagebetaling. 

Når deres anmodning er blevet indsendt, modtager deltagerne en e-mail med en bekræftelse på, at 
deres anmodning er blevet modtaget, samt unikke logonoplysninger, der giver kunderne mulighed for 
at holde øje med anmodningens status. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail inden for 24 timer 
efter behandling af din anmodning, skal du kontakte canonnordic@gmail.com. 

3.4. Kampagneprodukterne er underlagt tilgængelighed så længe lager haves. Canon hæfter ikke for 
forhandleres manglende evne til at efterkomme bestillinger på kampagneprodukter inden for 
kampagneperioden. 

3.5. Canon behandler ikke anmodninger, der er modtaget efter indleveringsfristen, dvs. efter midnat 
d. 28. februar 2019. 

Canon tilbagebetaling udløber d. 1. juni 2019. 

Canon behandler ikke anmodninger, der efter Canons skøn er mangelfulde eller ulæselige. Canon 
påtager sig intet ansvar for forsinkede eller ikke-modtagne anmodninger. 

3.6. Der kan kun foretages én anmodning om enten Cashback eller Canon tilbagebetaling pr. købte 
kampagneprodukt. 

3.7. En indløsningsanmodning om både Cashback og Canon tilbagebetaling for ét kampagneprodukt 
anses for ugyldig. 

3.8. Indløsningsanmodninger fra virksomheder eller enkeltpersoner, der indkøber store partier (dvs. 
mere end 10 kampagneprodukter i løbet af kampagneperioden) er ikke berettigede til at deltage i 
denne kampagne. 

3.9. Denne kampagne kan ikke indløses i forbindelse med andre kampagner, med undtagelse af: 

Canons rabatkampagne for objektiver – se de fulde vilkår og betingelser på: 

www.canon.dk/lens-promo/  



 

4. CASHBACK 

4.1. For at modtage Cashback skal deltagerne have markeret valgmuligheden Cashback i 
onlineformularen. Når deres anmodninger er blevet indsendt i anmodningsperioden og derpå 
valideret, modtager de Cashback af de viste kontantbeløb for køb af kampagneprodukter i løbet af 
kampagneperioden. 

4.2. Når anmodningen er blevet modtaget og verificeret i løbet af anmodningsperioden, sørger Canon 
for en direkte BACS-overførsel til deltagerens bankkonto. Der indgås ingen alternative aftaler, og der 
tilvejebringes ingen kontanter eller checks. 

4.3. Canon bestræber sig på at overføre verificeret Cashback via BACS inden for 4-6 uger fra 
modtagelsen af en fuldkommen og gyldig anmodning. 

4.4. Der udstedes kun én BACS-betaling pr. gyldige anmodning. 

4.5. Hvis du er momsregistreret og modtager Cashback, kan det sænke dit købs afgiftspligtige værdi, 
og du kan være nødt til at reducere din indgående moms derefter. 

4.6. Der kan ikke anmodes om Cashback som tillæg til Canon Tilbagebetaling. 

4.7. Når en anmodning om Cashback er blevet indsendt, kan denne ikke senere ændres eller 
overdrages til en anmodning om Canon Tilbagebetaling. 

 

5. CANON TILBAGEBETALING 

5.1. For at modtage Canon tilbagebetaling skal deltagerne først have købt et kampagneprodukt i løbet 
af kampagneperioden og have markeret valgmuligheden Canon tilbagebetaling i onlineformularen i 
forbindelse med indsendelse af deres anmodning i løbet af anmodningsperioden for deres første køb. 

5.2. Når indløsningsanmodningen, der er fremsat i punkt 5.1, er blevet modtaget og verificeret, 
krediteres det relevante Canon Tilbagebetalings-beløb til deltagerens personlige onlinekundekonto. 

For at modtage tilbagebetalings-beløbet på online kundekontoen skal deltageren inden for 
kampagneperioden købe endnu et ægte Canon-produkt fra samme forhandler, som deltageren købte 
sit første kampagneprodukt hos 

1. indsende en anmodning for nummer to købte produkt ved at udfylde den online 
anmodningsformular og uploade en kopi af kvitteringen (eller ordrebekræftelsen for 
internetkøb) for det andet køb inden midnat d. 31. maj 2019. Når anmodningen er blevet 
modtaget og verificeret, sørger Canon for, at den Canon Tilbagebetaling-saldo, der er blevet 
anmodet om, overføres til deltagerens bankkonto via en direkte BACS-overførsel. Der indgås 
ingen alternative aftaler, og der tilvejebringes ingen kontanter eller checks. 

2. Hvis fakturabeløbet for produkt nummer to er lavere end tilbagebetalingsaldoen, betaler 
Canon det samlede bruttofakturabeløb for købet af produkt nummer to. Den uudnyttede 
saldo er stadig tilgængelig. 

3. Køb af produkt nummer to eller eventuelle yderligere produkter er muligt frem til d. 30. april 
2019. Der er åbent for registrering frem til d. 31. maj 2019. 

4. Deponerede beløb anvendes altid til det efterfølgende køb og kan ikke gemmes. Ubrugt 
tilbagebetaling udløber d. 1. juni 2019. 



5. Dobbeltregistreringer er ugyldige. 

 

 

5.3. Canon bestræber sig på at overføre verificeret Canon Tilbagebetaling via BACS inden for 4-6 uger 
fra modtagelsen af en fuldkommen og gyldig anmodning. 

5.4. Der udstedes kun én BACS-betaling pr. gyldige anmodning. 

5.5. Hvis du er momsregistreret og modtager Cashback, kan det sænke dit købs afgiftspligtige værdi, 
og du kan være nødt til at reducere din indgående moms derefter. 

5.6. Der kan ikke anmodes om Canon tilbagebetaling som tillæg til Cashback. 

5.7. Når en anmodning om Canon tilbagebetaling er blevet indsendt, kan denne ikke senere ændres 
eller overdrages til en anmodning om Cashback. 

5.8. Tilbagebetalingsaldoer på en deltagers onlinekundekonto kan ikke overføres til en anden 
deltagers onlinekundekonto. 

5.9. Hvis en deltager ikke indløser eventuel Canon Tilbagebetaling, der er krediteret til vedkommendes 
onlinekundekonto, inden midnat d. 31. maj 2019, udløber sådan kredit og vil ikke længere kunne 
indløses. 

 

6. KAMPAGNEARRANGØREN 

6.1. Kampagnearrangøren er Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg.  

 

7. ANSVARSFRASKRIVELSER 

7.1. I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til loven, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig 
for tab, skader eller personskader af nogen art, som deltageren måtte have pådraget sig i forbindelse 
med denne kampagne, uanset hvordan disse måtte være opstået. Intet i disse regler indebærer 
imidlertid en frasigelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald, 
som måtte følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed. 

7.2. Canon forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre denne kampagne 
uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar. 

7.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver indløsningsanmodning med henblik på at 
sikre, at den overholder nærværende vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og 
dokumentationsmateriale. Canon forbeholder sig retten til at udelukke indløsningsanmodninger 
og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges. 

Canons beslutninger i forbindelse med kampagnen er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen 
form for korrespondance herom. 

 

  



8. DATA 

8.1. Alle persondata, der indsendes til os, vil blive behandlet af Canon Danmark A/S, dennes agenter 
eller associerede koncernselskaber med henblik på administration af denne kampagne og eventuelle 
markedsføringsformål – i tilfælde hvor deltagere har valgt at modtage markedsføringsmateriale fra 
Canon. De tilvejebragte persondata opbevares sikkert og kan overføres på en sikker server uden for 
EØS. 

8.2. Persondata, der indhentes fra deltagere, er underlagt Canons fortrolighedspolitik for forbrugere 
- www.canon.dk/privacy-policy/ 

8.3. Hvis deltagere ikke ønsker, at deres kontaktoplysninger bruges til markedsføringsformål eller til 
at gøre det muligt for Canon at kontakte dem på et senere tidspunkt vedrørende lignende kampagner, 
skal de IKKE sætte kryds i det relevante felt, når de udfylder anmodningsformularen. 

8.4. For yderligere oplysninger om hvordan vi anvender dine data, når du vælger at modtage 
markedsføringsmateriale, henvises der til vores fortrolighedspolitik for forbrugere 

www.canon.dk/privacy-policy/ 

 

9. LOVGIVNING OG JURISDIKTION 

9.1. Disse vilkår og betingelser samt eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed, er 
underlagt og fortolkes i henhold til dansk lovgivning og er omfattet af de danske domstoles ikke-
eksklusive værneting. 

 

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

