
Termeni şi Condiţii Promoţia Canon CEE “Summer Cashback 2022”  

1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI 
PARTICIPANŢI  

1.1.Prezenta promoţie este disponibilă doar pentru achiziţionarea produselor 
enumerate mai jos/ataşate („Produsele Promoționale“) pe teritoriul 
României de la un partener autorizat în perioada 30.5.2022 - 14.8.2022, 
inclusiv („Perioada promoţională“). Produsele Promoționale pot fi 
vândute doar ca aparat foto sau doar ca parte a unui kit cu obiectiv sau 
la set dar se va accepta O SINGURĂ SOLICITARE de cashback per 
kit sau set. Achiziţiile trebuie să fie achiziţii reale, în vederea obţinerii 
sumei în numerar sau a echivalentului acesteia.  

1.2.Toţi participanţii trebuie să aibă minim 18 ani şi să aibă reşedinţa în Zona 
Economică Europeană sau în Elveţia (EEA) („Participant“). 

1.3.Se consideră că toţi participanţii au fost de acord cu Termenele şi 
condiţiile prezentei.   

1.4. Toate produsele trebuie să fie achiziţionate pe teritoriul României și 
trebuie să fi fost furnizate și distribuite magazinelor de retail de către 
Canon CEE GmbH („Canon“) sau de către companii din grupul Canon 
aflate în spaţiul EEA.  Vă rugăm verificați validitatea acestor detalii la 
magazin, pentru a evita descalificarea din promoție  Magazinele online 
trebuie să aibă sediul sau adresa poştală în România. 

1.5. Toate produsele Promoționale trebuie să fie produse Canon noi și 
originale.  Produsele achiziţionate la mâna adoua, recondiționate sau 
renovate sau produsele contrafăcute sau care încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală ale grupului de companii Canon în orice mod 
(inclusiv, dar fără a se limita la produse achiziţionate din pieţe paralele 
sau de pe piața “gri”) nu se califică pentru participarea la această 
promoție.  

2. CUM PUTEŢI PARTICIPA  

2.1. Pentru a se înscrie la promoţie, Participantul trebuie să achiziţioneze un 
Produs Promoţional pe teritoriul ROMÂNIEI în timpul Perioadei 
Promoţionale ŞI să depună o solicitare validă în perioada 30.5.2022 - 
29.8.2022. 

2.2.Solicitările trebuie depuse completând corect şi exact (inclusiv 
menţionând un număr de serie valid pentru zona EEA) un formular Canon 
disponibil la: Canon CEE Summer Promotion 2022 (sales-promotions.com). 
Participanţii trebuie să scaneze, să încarce şi să ataşeze la solicitarea 
online o copie a bonului sau o confirmare a ordinului de plată, în cazul 
achiziţionării online.  În cel mult 28 de ore, participanţii vor primi un e-
mail prin care li se va confirma că solicitarea lor a fost înregistrată.  

https://canon-cee-summer2022.sales-promotions.com/ro/?country_promotion=22


2.3.Disponibilitatea Produselor Promoționale depinde de stocuri.  Canon nu 
va fi răspunzătoare pentru eșecul magazinelor de retail în a răspunde 
comenzilor pentru Produse Promoționale pe durata Perioadei 
Promoționale.  

2.4.Canon nu va procesa nicio solicitare primită după data la care se încheie 
primirea solicitărilor, respectiv 29.8.2022. Canon nu va procesa 
solicitările pe care le va considera incomplete sau ilizibile. Canon nu-și va 
asuma răspunderea pentru cererile întârziate sau neprimite. 

2.5. Pentru fiecare produs promoţional achiziţionat se poate face o singură 
solicitare.  

2.6.Cererile din partea firmelor sau persoanelor fizice care au făcut achiziții 
en-gros (aceasta însemnând mai mult de 6 Produse Promoționale pe 
parcursul Perioadei Promoționale, în alte situaţii separate de cazurile în 
care produsele achiziţionate au făcut parte din kiturile sau seturile 
descrise la clauza 1.1) nu sunt eligibile pentru participarea la această 
Promoție.  

2.7. Prezenta Promoţie nu poate fi combinată cu nicio altă promoţie.  

3. CASHBACK  

3.1. Participanţii vor primi cashback-ul în sumele indicate pentru 
achiziţionarea Produselor Promoţionale.   

3.2.După primirea şi verificarea solicitării, Canon se va ocupa de efectuarea 
plăţii prin transfer direct în contul bancar al Participantului.  Nu se va 
încheia niciun alt aranjament şi nu se va oferi nicio o sumă de bani în 
numerar.  

3.3.Canon se va strădui să efectueze transferul prin transfer bancar în 
termen de 28 de zile de la primirea unei solicitări valide.  

3.4. În cazul în care Participantul nu selectează niciuna dintre monedele 
menţionate în formularul de solicitare, moneda de plată poate fi selectată 
conform preferinţelor Canon. 

3.5. Pentru fiecare solicitare validă, va fi efectuată o singură plată IBAN.  

3.6.Dacă sunteţi plătitor de TVA în România şi primiţi cashback, valoarea 
deductibilă a achiziţiei dumneavoastră va fi redusă şi va trebui să 
reduceţi şi valoarea TVA în mod corespunzător. 

3.7. Toate taxele, impozitele sau cotizaţiile stabilite sau aplicabile valorii 
Cashback vor fi suportate de Participant şi Canon nu are nici o 
răspundere în acest sens. 

4. ORGANIZATORUL  



4.1.Organizatorul este Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 
Vienna, Austria.  

  

5. CLAUZE SPECIALE  

5.1. În măsura în care legea permite acest lucru, Canon nu va fi răspunzător 
pentru niciun fel de pierdere, deteriorare sau vătămare de orice natură, 
cauzată în orice fel şi suferită de orice Participant la prezenta Promoţie. 
Totuși, regulile din acest document nu vor exclude sau limita răspunderea 
Canon pentru rănirea personală sau decesul cauzat de neglijența 
dovedită a angajaților sau agenților Canon.  

5.2.Canon îşi rezervă dreptul să anuleze, să modifice şi/sau să schimbe 
această promoţie în orice moment fără a fi tras la răspundere.   

5.3.Canon își rezervă dreptul de a audita orice revendicări, pentru a se 
asigura că acestea corespund cu acești termeni și condiții, precum și 
dreptul de a solicita informații suplimentare și documente doveditoare. 
Canon îşi rezervă dreptul de a exclude orice solicitări şi/sau Participanţi în 
cazul în care compania are suspiciuni că promoţia este utilizată în scopuri 
greşite.  Deciziile Canon cu privire la promoție sunt finale, și nu va fi 
inițiată nicio corespondență în acest sens. 

6. DATE 

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB reprezintă Controlorul de 
Date în scopul aplicării Regulametului General de Protecţie a Datelor cu privire la 
oricare date cu caracter personal furnizate de către Participanţi. Orice date cu 
caracter personal pe care ni le-aţi furnizat vor fi procesate de Benamic, IDA 
Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland şi vor fi utilizate în 
scopul acestei Promoţii şi, dacă este cazul, în scopuri de marketing - în cazul în 
care Participanţii aleg să primească de la Canon comunicate cu informaţii de 
marketing. Datele cu caracter personal oferite sunt păstrate în siguranţă şi pot fi 
transferate pe un server securizat în afara zonei EEA.  

6.2. Datele personale colectate de la Participanţi fac obiectul Politicii de 
Confidenţialitate adoptată de Organizator http://www.canon.ro/privacy-policy/. 

7. LEGISLAȚIE ȘI JURISDICȚIE  

Termenii şi condiţiile prezentei precum şi oricare conflicte provocate de 
sau în legătură cuacestea vor fi exclusiv reglementate de şi interpretate 
în conformitate cu legislaţia din Austria şi vor răspunde non-exclusiv în 
faţa instanţelor competente din Austria. 

8. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOŢIE 

  

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


 PRODUS SUMA CASHBACK

APARATE 
FOTO

EOS R5 1250

EOS R6 750

EOS R 500

EOS RP 375

EOS M50 Mark II 250

EOS M200 200

EOS 5D Mark IV 1250

EOS 6D Mark II 750

EOS 90D 500

EOS 850D 375

EOS 250D 250

EOS 2000D 150

Powershot G7x Mark II (all kits) 150

Powershot G7x Mark III (all kits) 250

Powershot PX 150

Powershot ZOOM (B2C Essential 
kits)

100

OBIECTIVE

EF 50mm f/1.4 USM 150

EF 85mm f/1.4 L IS USM 600

EF 16-35mm f/4L IS USM 750

EF 16-35mm f/2.8L III USM 850

EF 24-105MM 4L IS II USM 250

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 200

EF 70-200mm f/4L IS II USM 500

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM 750

RF 50mm f/1.2 L USM 1000

RF 85mm f/1.2L USM 750

RF 85mm f/1.2L USM DS 750

RF 800mm f/11 IS STM 500

RF 15-35MM F2.8 L IS USM 1000

RF 24-70MM F/2.8 L IS USM 600

RF 24-105mm f/4 L IS USM 250

RF 24-105MM f/4-7.1 IS STM 200



RF 28-70mm f/2 L USM 1500

RF 70-200 f/2.8L IS USM 1250

RF 100-400 IS 250

RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM 1250

RF 100mm f/2.8 L IS MACRO 750


