
Canons Nordiska Vinterkampanj 2018 
Villkor 

 

1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD OCH DELTAGARE 

1.1. Detta erbjudande gäller endast vid köp av någon av produkterna i nedan lista 
(“Kampanjprodukterna”) i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige mellan torsdagen den 1 
november 2018 och torsdagan den 31 januari 2019. Alla andra produkter är exkluderade.  

Vissa Kampanjprodukter kan säljas som kamerahus eller som del av ett objektiv-kit eller paket, men 
erbjudandet kan endast utnyttjas EN gång per kit eller paket.  Om ett kit innehåller två 
Kampanjprodukter behöver Deltagaren välja vilken av produkterna som kampanjen ska gälla för.  Köp 
måste vara ett äkta köp mot kontanter eller motsvarande.  

1.2. Alla Deltagare måste vara 18 år eller äldre och vara bosatta i Danmark, Estland, Finland, Norge 
eller Sverige.  

1.3. Samtliga Deltagare anses ha godkänt att de är bundna av dessa villkor. 

1.4. Köp av begagnade, reparerade/omgjorda eller rekonditionerade produkter eller av produkter som 
på något sätt förfalskar eller kränker Canon-gruppens immateriella rättigheter (inklusive men inte 
begränsat till “parallella” eller “gråimport” produkter) gäller inte i denna kampanj.   

 

2. KAMPANJEN 

2.1 När en Kampanjprodukt köps under Kampanjperioden kan Deltagaren välja att få antingen:  

a) Pengar tillbaka ELLER 

b) Canon Tillgodo 

Hur fungerar Canon Tillgodo?  

Vid köp av en Kampanjprodukt under Kampanjperioden kan Deltagaren som ett alternativ till att få 
pengar tillbaka direkt istället välja att få ett högre belopp tillbaka efter att ha 

 (i) köpt en andra originalprodukt från Canon före den 30 april 2019 hos samma återförsäljare som 
den första produkten köptes från; och 

(ii) gjort ett andra godkänt anspråk (ska skickas innan midnatt den 31 maj 2019) för att få beloppet.  

 

 

 

 

 

  



2.2 Beloppen för Pengar tillbaka och Canon Tillgodo per berättigande modell visas nedan.  

SKRIVARE PENGAR TILLBAKA CANON TILLGODO 
PIXMA TS6250 BK 200 kr 300 kr 
PIXMA TS6251 Vit 200 kr 300 kr 
PIXMA TS8250 Svart 200 kr 300 kr 
PIXMA TS8251 Vit 200 kr 300 kr 
PIXMA TS8252 Röd 200 kr 300 kr 
PIXMA iP8750 300 kr 400 kr 
PIXMA PRO-100S 400 kr 650 kr 
PIXMA PRO-10S 650 kr 850 kr 
image PROGRAF PRO-1000 850 kr 1050 kr 
SELPHY CP1300 200 kr 300 kr 
KAMEROR PENGAR TILLBAKA CANON TILLGODO 
EOS 800D 400 kr 700 kr 
EOS 200D  400 kr 700 kr 
EOS 4000D  250 kr 400 kr 
EOS 2000D 400 kr 700 kr 
EOS M5 950 kr 1300 kr 
EOS M100 400 kr 700 kr 
EOS M50 400 kr 700 kr 
EOS M6 650 kr 850 kr 
PowerShot G3 X 450 kr 750 kr 
PowerShot G5 X 400 kr 700 kr 

PowerShot G7 X Mark II 300 kr 550 kr 
PowerShot G9 X Mark II 250 kr 400 kr 
PowerShot G1 X Mark III 650 kr 850 kr 

OBJEKTIV PENGAR TILLBAKA CANON TILLGODO 
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 3150 kr 4800 kr 
EF 24-105mm f/4L IS II USM 1300 kr 2000 kr 
EF 24-70mm f/4L IS USM 2100 kr 3150 kr 
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM 1050 kr 1600 kr 
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 1300 kr 2000 kr 
EF 85mm f/1.4L IS USM 1300 kr 2000 kr 
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM 550 kr 800 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 950 kr 1300 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 550 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 550 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 550 kr 



TILLBEHÖR PENGAR TILLBAKA CANON TILLGODO 
Adapter EF-EOS M 250 kr 400 kr 
Speedlite 470EX-AI 450 kr 750 kr 

 

 

3. DELTAGANDE 

3.1. För att ta del av kampanjen måste Deltagaren köpa en Kampanjprodukt under Kampanjperioden 
OCH inkomma med ett anspråk via webben mellan midnatt torsdagen den 1 november 2018 och 
midnatt torsdagen den 28 februari 2019 (“Anspråksperiod”).  

3.2. Anspråk måste göras genom att korrekt och till fullo fylla i ett webbformulär (inklusive att ange 
ett giltigt produktserienummer) på webbadressen www.canon.se/Winter2018. Deltagaren behöver 
skanna, ladda upp och bifoga till webbformuläret en kvittokopia eller orderbekräftelse från 
internetköp.  

3.3. I webbformuläret behöver Deltagaren välja om Pengar tillbaka eller Canon Tillgodo önskas.  

När anspråket har skickats kommer Deltagaren att få ett e-mail som bekräftar att anspråket har 
mottagits samt anger unik inloggningsinformation som ger kunden möjlighet att övervaka anspråkets 
status. Om en bekräftelse inte kommer inom 24 timmar efter att anspråket har skickats, vänligen 
kontakta canonnordic@gmail.com. 

3.4. Kampanjprodukterna finns tillgängliga så länge lagret räcker. Canon ansvarar inte för 
återförsäljares underlåtenhet att utföra beställningar av Kampanjprodukter inom Kampanjperioden.  

3.5. Canon kommer inte att behandla några anspråk som inkommer efter sista tid för anspråk; 28 
februari 2019 vid midnatt. 

Canon Tillgodo slutar gälla 1 juni 2019. 

Canon kommer inte att behandla anspråk som enligt Canons bedömning är ofullständiga eller oläsliga. 
Canon tar inget ansvar för anspråk som försenats eller inte mottagits. 

3.6. Endast ett anspråk per köpt Kampanjprodukt kan göras gällande antingen Pengar tillbaka eller 
Canon Tillgodo. 

3.7. Ett anspråk för en Kampanjprodukt kan inte göras gällande både Pengar tillbaka och Canon 
Tillgodo. Så om en kampanjprodukt används till att utnyttja Canon Tillgodo, kan den inte registreras 
för Pengar tillbaka eller ytterligare Canon Tillgodo.  

3.8. Anspråk från företag eller privatpersoner som gör större inköp (fler än 10 Kampanjprodukter 
under Kampanjperioden) är inte berättigad att delta i denna Kampanj.  

3.9. Denna kampanj kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer, förutom:  

Canon Lens Reward Promotion – för fullständiga villkor, besök: 

www.canon.se/lens-promo/  

 

  



4. PENGAR TILLBAKA 

4.1. För att få Pengar tillbaka måste Deltagaren ha valt alternativet Pengar tillbaka i webbformuläret. 
Då anspråket har skickats under Anspråksperioden och därefter granskats kommer Deltagaren att få 
Pengar tillbaka i enlighet med det belopp som redovisats för Kampanjprodukter under 
Kampanjperioden.  

4.2. Efter mottagande och verifiering av anspråket under Anspråksperioden kommer Canon att göra 
en direkt BACS-utbetalning till Deltagarens bankkonto. Inga alternativa betalsätt kommer att finnas. 
Inga kontanter eller checkar kommer att lämnas ut.  

4.3. Canon kommer att eftersträva att verifierad utbetalning av Pengar tillbaka via BACS ska ske inom 
4-6 veckor från det att ett fullständigt och giltigt anspråk har inkommit.  

4.4. Endast en BACS-utbetalning per giltigt anspråk kommer att göras.  

4.5. Om köparen är momsregistrerad och mottar Pengar tillbaka kan detta minska köpets 
beskattningsbara värde vilket kan innebära att den ingående skatten behöver minskas med 
motsvarande belopp. 

4.6. Anspråk på Pengar tillbaka kan inte göras i tillägg till Canon Tillgodo. 

4.7. Då ett anspråk på Pengar tillbaka har skickats kan detta inte senare ändras eller överföras till ett 
anspråk på Canon Tillgodo. 

 

5. CANON TILLGODO 

5.1. För att få Canon Tillgodo måste Deltagaren först ha köpt en Kampanjprodukt under 
Kampanjperioden och därefter valt alternativet “Canon Tillgodo” i webbformuläret då anspråket 
skickats under Kampanjperioden för det första köpet. 

5.2. Efter mottagande och verifiering av anspråket enligt punkt 5.1 kommer tillgodobeloppet att sättas 
in på ett personligt kundkonto på internet som Deltagaren får tillgång till. 

För att få tillgång till tillgodobeloppet på kundkontot måste Deltagaren köpa en andra äkta Canon-
produkt under Kampanjperioden från samma återförsäljare som Deltagaren köpte den första 
Kampanjprodukten från; 

1. skicka in ett anspråk för den andra produkten genom att fylla i webbformuläret och ladda upp 
en kopia av kvittot (eller orderbekräftelse vid internetköp) för det andra köpet innan midnatt 
den 31 maj 2019.  Efter mottagande och verifiering av anspråket kommer Canon att göra en 
direkt BACS-överföring av Canon Tillgodo-beloppet till Deltagarens bankkonto. Inga 
alternativa betalsätt kommer att finnas. Inga kontanter eller checkar kommer att lämnas ut.  

2. Om kvittobeloppet för den andra produkten understiger tillgodobeloppet kommer Canon att 
betala hela kvittots bruttobelopp för köpet av den andra produkten.  Det outnyttjade beloppet 
är fortfarande tillgängligt.  

3. Köp av den andra produkten och eventuella därpå följande köp är möjligt till den 30 april 2019; 
registrering till den 31 maj 2019.  

4. Innestående saldo används vid nästa köp och kan inte sparas.  Ej utnyttjat tillgodobelopp 
slutar att vara brukbart den 1 juni 2019. 

5. Dubbla registreringar är ogiltiga.  



 

 

5.3. Canon eftersträvar att verifierad överföring av Canon Tillgodo via BACS ska ske inom 4-6 veckor 
från det att ett fullständigt och giltigt anspråk har inkommit. 

5.4. Endast en BACS-betalning per giltigt anspråk kommer att göras. 

5.5. Om köparen är momsregistrerad och mottar pengar i retur kan detta minska köpets 
beskattningsbara värde vilket kan innebära att den ingående skatten behöver minskas med 
motsvarande belopp. 

5.6. Anspråk på Canon Tillgodo kan inte göras i tillägg till Pengar tillbaka. 

5.7. Då ett anspråk på Canon Tillgodo har skickats kan detta inte senare ändras eller överföras till ett 
anspråk på Pengar tillbaka. 

5.8. Tillgodobelopp på en Deltagares webb-kundkonto kan inte överföras till en annan Deltagares 
webb-kundkonto.  

5.9. Om en Deltagare inte använder sin Canon Tillgodo som satts in på webb-kundkontot innan 
midnatt den 31 maj 2019 kommer detta belopp att löpa ut och inte längre kunna användas.  

 

6. KAMPANJANSVARIG 

6.1. Kampanjansvarig är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, 169 72 Solna. 

 

7. ANSVARSFRISKRIVNING 

7.1. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Canon inte hållas ansvarig för någon förlust eller sak-
/personskada av något som helst slag som Deltagaren lider under denna kampanj.  Dock ska ingenting 
i dessa bestämmelser leda till att utesluta eller begränsa Canons ansvar för personskada eller död till 
följd av att Canons anställda eller ombud agerat vårdslöst.  

7.2. Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, korrigera och/eller ändra denna kampanj när som 
helst utan att ådra sig något som helst ansvar. 

7.3. Canon förbehåller sig rätten att granska alla anspråk för att säkerställa att dessa villkor efterlevs 
och för att kunna efterfråga kompletterande information och bilagor. Canon förbehåller sig rätten att 
utesluta anspråk och/eller Deltagare om man misstänker att kampanjen på något sätt missbrukas.  

Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och inga vidare diskussioner kring beslut kommer att 
föras. 

 

  



8. LAGRAD INFORMATOIN 

8.1. All personlig information som skickas till oss kommer att hanteras av Canon Svenska AB, dess 
ombud eller anslutna gruppföretag i syfte att administrera Kampanjen och, i tillämpliga fall, i 
marknadsföringssyfte om Deltagaren har godkänt att marknadskommunikation skickas från Canon.  
Personlig information som lämnas ut lagras säkert och kan överföras på en säker server utanför EEA. 

8.2. Den personliga informationen som samlas in från Deltagare följer Canons Policy för 
Konsumentintegritet - www.canon.se/privacy-policy/ 

8.3. Om Deltagare inte vill att deras kontaktinformation ska användas i markandsföringssyfte eller vill 
hindra Canon från att ta kontakt i framtiden gällande liknande kampanjer bör Deltagaren INTE kryssa 
i rutan för godkännande av detta i anspråksformuläret.  

8.4. För mer information om hur vi använder din personliga information om du valt att kunna bli 
kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen se vår Policy för Konsumentintegritet 

www.canon.se/privacy-policy/ 

 

9. LAG OCH RÄTTSKIPNING 

9.1. Dessa villkor och alla tvister som uppstår ur eller i samband med dem ska regleras och tolkas i 
enlighet med svensk lag och ska prövas av svensk domstols icke-exklusiva jurisdiktion. 

 


