
Akcja promocyjna „Boost Your Ideas”

Niniejsze warunki obowiązują w odniesieniu do akcji promocyjnej Boost Your Ideas organizowanej
przez firmę Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Niemcy („Wacom”)
przy zakupie nowego tabletu Intuos, Intuos Pro, rysika Intuos Creative Stylus 2 lub Bamboo Stylus
fineline („Promocja”).

1. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów końcowych („klient końcowy” lub „Ty”) ze
stałym adresem zamieszkania i adresem do wysyłki na terenie Unii Europejskiej (z wyjątkiem
Malty, Cypru, Wysp Kanaryjskich i francuskich terytoriów zależnych), Norwegii oraz Szwajcarii,
którzy w okresie między 1 listopada 2014 r . a 28 lutego 2015 r. („okres zakupu”) dokonają
zakupu jednego z następujących produktów firmy Wacom jako nowego towaru w jednym
z punktów sprzedaży lub w sklepie elektronicznym Wacom. Niniejszą promocją są objęte
następujące produkty Wacom:
 Intuos Pro:

Intuos Pro S (PTH-480), Intuos Pro M (PTH-651), Intuos Pro Special Edition (PTH-651S), Intuos
Pro L (PTH-851) — („Intuos Pro”) oraz 

 Intuos:
Intuos Pen S (CTL-480S), Intuos Pen &Touch S (CTH-480S), Intuos Pen & Touch M (CTH-680S),
Intuos Manga (CTH-480M) — („Intuos”) oraz

 Stylus:
Intuos Creative Stylus 2 lub Bamboo Stylus fineline 

2. Po dokonaniu zakupu nowego produktu Intuos, Intuos Pro, Intuos Creative Stylus 2 lub Bamboo
Stylus fineline (określanych zbiorczą nazwą „produkt Wacom”) w ramach okresu zakupu i po
spełnieniu przedstawionych poniżej warunków uzyskujesz jako klient prawo do pobrania do dnia
31.08.2015 r., w zależności od zakupionego produktu Wacom, następujących dodatków
(„dodatki”):

 

3-miesięczny
pełny pakiet 
Adobe 
Creative 
Cloud 

90-dniowa 
subskrypcja 
oprogramowania 
Autodesk® 
SketchBook® Pro

Kupon 
upominkowy — 
internetowy serwis 
fotograficzny 
„WhiteWall”

Pakiet 
bonusowy 
Bamboo Paper

Intuos Pro + +
50,00 euro 

(minimalna wartość
zamówienia
100,00 euro)

-

Intuos - +
25,00 euro 

(minimalna wartość
zamówienia 60,00 euro)

-

Intuos Creative Stylus 2 - + -
Pakiet 
kreatywny,
pakiet 
pocztówek

Bamboo Stylus fineline - - -
Pakiet fineline,
pakiet 
pocztówek



Tutaj znajdziesz dalsze szczegóły dotyczące dodatków:

a. Adobe® Creative Cloud®:
3-miesięczny pełny pakiet oprogramowania Adobe® Creative Cloud® firmy Adobe Systems
S o ftw a r e L t d . , https://www.adobe.com/de/creativecloud.html, k t ó r y z o s t a n i e
automatycznie przedłużony, jeśli sobie tego zażyczysz.

b. Autodesk® SketchBook® Pro: 
90-dniowa subskrypcja oprogramowania Autodesk® SketchBook® Pro firmy Autodesk Inc.,
https://www.sketchbook.com/ (dostępna w następujących językach: angielski, czeski,
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, polski, rosyjski, brazylijska odmiana portugalskiego,
japoński, koreański, uproszczony oraz tradycyjny chiński). 90-dniowa subskrypcja po
zakończeniu automatycznie przedłuża się o 12 miesięcy, jeśli klient nie wypowie jej w ciągu
pierwszych 90 dni. Jeśli klient wypowie subskrypcję, przekształca się ona w bezpłatną
wersję oprogramowania „SketchBook Essentials”.

c. Kupon upominkowy WhiteWall:
WhiteWall to internetowy serwis fotograficzny firmy Avenso GmbH, Ernst-Reuter-Platz 2,
10587 Berlin, www.whitewall.com, dostępny w następujących krajach: Austria, Belgia,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa,
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja,
Słowenia, Afryka Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.
Kupon upominkowy o wartości 25,00 euro (przy zakupie tabletu Intuos) dostępny jest
w przypadku zamówienia o minimalnej wartości 60,00 euro, a kupon o wartości 50,00 euro
(przy zakupie tabletu Intuos Pro) w przypadku zamówienia o minimalnej wartości
100,00 euro. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

d. Pakiet bonusowy Bamboo Paper: 
B a m b o o P a p e r t o o p r o g r a m o w a n i e fi r m y W a c o m C o . , L t d . ,
www.bamboopaper.wacom.com, oferujące specjalne funkcje dodatkowe, jak pakiet
kreatywny (przy zakupie rysika Intuos Creative Stylus 2) lub pakiet fineline (przy zakupie
rysika Bamboo Stylus fineline).

Dokładne informacje na temat dodatków znajdziesz pod podanymi niżej łączami. 

Jak mogę wziąć udział w promocji?

3. Aby otrzymać odpowiednie dodatki, musisz po zakupie tabletu Intuos, Intuos Pro lub rysika
Intuos Creative Stylus 2 zarejestrować ten produkt na stronie www.wacom.eu/register. 

Rejestrację należy całkowicie zakończyć do dnia 31 marca 2015 r. („termin rejestracji”).
W ramach rejestracji należy podać swoje dane kontaktowe i ważny adres e-mail, a także numer
seryjny tabletu Intuos lub Intuos Pro oraz datę zakupu. W przypadku rysika Intuos Creative
Stylus 2 oraz Bamboo Stylus fineline podanie numeru seryjnego nie jest konieczne.

4. Po prawidłowym wypełnieniu informacji rejestracyjnych w terminie rejestracji otrzymasz pocztą
elektroniczną potwierdzenie rejestracji zawierające następujące szczegóły:

https://www.adobe.com/de/creativecloud.html
http://www.wacom.eu/register
http://www.bamboopaper.wacom.com/
http://www.whitewall.com/
https://www.sketchbook.com/


 W przypadku tabletu Intuos Pro:
a. Kod aktywacyjny do oprogramowania umożliwiający korzystanie przez 3 miesiące

z pełnego pakietu oprogramowania Adobe® Creative Cloud® oraz łącze do odpowiedniej
strony internetowej Adobe® https://creative.adobe.com/redeem, na której po
utworzeniu konta członkowskiego i wprowadzeniu kodu aktywacyjnego możesz pobrać
oprogramowanie.

b. Indywidualny, przypisany do danej osoby kod kuponu rabatowego o wartości 50,00 euro
do zrealizowania w internetowym serwisie fotograficznym WhiteWall oraz łącze do
odpowiedniej strony internetowej www.WhiteWall.com, na której można jednorazowo
zrealizować kupon. W tym celu wystarczy po prostu podczas składania zamówienia
o minimalnej wartości 100,00 euro (plus koszty przesyłki) wprowadzić swój
indywidualny kod kuponu rabatowego.

c. Łącze do strony internetowej www.sketchbook.com/wacom, na której musisz się
zalogować do oprogramowania Autodesk®, podając przy tym szczegóły swojej karty
kredytowej. Następnie możesz pobrać oprogramowanie Autodesk® SketchBook® Pro
i korzystać z niego przez 90 dni. Na 7 dni przed upływem terminu 90 dni otrzymasz
powiadomienie, że subskrypcja oprogramowania Autodesk® SketchBook® Pro
automatycznie przedłuża się o 12 miesięcy oraz że otrzymujesz jednorazowy rabat
w wysokości 20% kwoty rocznej, jeśli nie wypowiesz subskrypcji. Jeśli wypowiesz
subskrypcję w ramach 90-dniowego terminu, oprogramowanie przekształca się
w bezpłatną wersję oprogramowania Autodesk® SketchBook® Essentials.

 W przypadku tabletu Intuos:
d. Indywidualny, przypisany do danej osoby kod kuponu rabatowego o wartości 25,00 euro

do zrealizowania w internetowym serwisie fotograficznym WhiteWall oraz łącze do
odpowiedniej strony internetowej www.WhiteWall.com, na której można jednorazowo
zrealizować kupon. W tym celu wystarczy po prostu podczas składania zamówienia
o minimalnej wartości 60,00 euro (plus koszty przesyłki) wprowadzić swój indywidualny
kod kuponu rabatowego. 

e. Łącze do strony internetowej www.sketchbook.com/wacom, na której musisz się
zalogować do oprogramowania Autodesk®, podając przy tym szczegóły swojej karty
kredytowej. Następnie możesz pobrać oprogramowanie Autodesk® SketchBook® Pro
i korzystać z niego przez 90 dni. Na 7 dni przed upływem terminu 90 dni otrzymasz
powiadomienie, że subskrypcja oprogramowania Autodesk® SketchBook® Pro
automatycznie przedłuża się o 12 miesięcy oraz że otrzymujesz jednorazowy rabat
w wysokości 20% kwoty rocznej, jeśli nie wypowiesz subskrypcji. Jeśli wypowiesz
subskrypcję w ramach 90-dniowego terminu, oprogramowanie przekształca się
w bezpłatną wersję oprogramowania Autodesk® SketchBook® Essentials.

 W przypadku rysika Intuos Creative Stylus 2:
f. Łącze do strony internetowej www.sketchbook.com/wacom, na której musisz się

zalogować do oprogramowania Autodesk®, podając przy tym szczegóły swojej karty
kredytowej. Następnie możesz pobrać oprogramowanie Autodesk® SketchBook® Pro
i korzystać z niego przez 90 dni. Na 7 dni przed upływem terminu 90 dni otrzymasz
powiadomienie, że subskrypcja oprogramowania Autodesk® SketchBook® Pro
automatycznie przedłuża się o 12 miesięcy oraz że otrzymujesz jednorazowy rabat
w wysokości 20% kwoty rocznej, jeśli nie wypowiesz subskrypcji. Jeśli wypowiesz
subskrypcję w ramach 90-dniowego terminu, oprogramowanie przekształca się
w bezpłatną wersję oprogramowania Autodesk® SketchBook® Essentials.

g. Łącze do sklepu Apple App Store https://itunes.apple.com/en/app/bamboo-paper-
notebook/id443131313?mt=8, w którym możesz bezpłatnie pobrać oprogramowanie
Bamboo Paper, oraz informacja, że wystarczy utworzyć połączenie między rysikiem
Creative Stylus 2 a oprogramowaniem Bamboo Paper poprzez Bluetooth, aby otrzymać

https://itunes.apple.com/en/app/bamboo-paper-notebook/id443131313?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/bamboo-paper-notebook/id443131313?mt=8
http://www.sketchbook.com/wacom
http://www.sketchbook.com/wacom
http://www.WhiteWall.com/
http://www.sketchbook.com/wacom
http://www.WhiteWall.com/
https://creative.adobe.com/redeem


dodatkowy pakiet kreatywny. Ponadto możesz pobrać komplet pocztówek Seasonal
Greetings Card Book do użytku z oprogramowaniem Bamboo Paper. 

 W przypadku rysika Bamboo Stylus fineline:
h. Łącze do sklepu Apple App Store https://itunes.apple.com/en/app/bamboo-paper-

notebook/id443131313?mt=8, w którym możesz bezpłatnie pobrać oprogramowanie
Bamboo Paper, oraz informacja, że wystarczy utworzyć połączenie między rysikiem
Bamboo Stylus fineline a oprogramowaniem Bamboo Paper poprzez Bluetooth, aby
otrzymać dodatkowy pakiet fineline. Ponadto możesz pobrać komplet pocztówek
Seasonal Greetings Card Book do użytku z oprogramowaniem Bamboo Paper. 

Jeśli wystąpią problemy podczas rejestracji lub jeśli mimo spełnienia wszystkich warunków nie
otrzymasz potwierdzenia rejestracji, skontaktuj się z  nami, wypełniając nasz formularz
kontaktowy dostępny na stronie http://www.wacom.eu/contact lub telefonicznie pod numerem
telefonu podanym w punkcie 14.

5. Wszystkie dodatki muszą być zrealizowane lub pobrane do dnia 31.08.2015 r. („okres realizacji”).
Wypłata ich ekwiwalentu w gotówce lub łączenie z innymi rabatami bądź kwotami są
niemożliwe.

Informacje ogólne

6. Kody kuponów rabatowych oraz kody aktywacyjne do oprogramowania mogą być wykorzystane
tylko w opisany sposób. Prawo do zrealizowania kuponów rabatowych i kodów istnieje
wyłącznie pod warunkiem dochowania wymienionych terminów — okresu zakupu, terminu
rejestracji i okresu realizacji. Jeśli wbrew oczekiwaniom zdecydujesz się odwołać zakup produktu
firmy Wacom lub zwrócić produkt firmy Wacom, niezależnie od podstawy prawnej, utracisz także
prawo do dodatków uzyskanych w ramach promocji i będziesz zobowiązany/a do ich zwrotu lub
odpowiedniego usunięcia bez wezwania.

7. Firma Wacom używa podanych przez Ciebie danych osobowych wyłącznie do działań związanych
z zakupem produktu Wacom i realizacją naszej promocji z uwzględnieniem niemieckiej
federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli nie wyraziłeś/aś zgody na szersze
wykorzystanie swoich danych.

8. Firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności ani odpowiedzialności cywilnej za spóźnioną lub
nieprawidłową rejestrację dokonaną przez klienta końcowego, za zagubione kody kuponów
rabatowych bądź nieprawidłowe zrealizowanie kuponu rabatowego, niezależnie od tego, czy
spowodowane to zostało przyczynami technicznymi czy działaniami innych osób, chyba że
wyłączną odpowiedzialność za przyczynę takiej sytuacji ponosi firma Wacom.

9. Dodatki i ich warianty podlegają wyłącznie warunkom danego oferenta (Adobe Systems
Software Ltd., Avenso GmbH oraz Autodesk Inc.). W zakresie dopuszczalnym przez prawo firma
Wacom nie ponosi odpowiedzialności ani odpowiedzialności cywilnej za produkty lub usługi tych
oferentów.

10. Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub zmiany warunków
promocji. 

11. W razie nadużycia promocji ze strony klienta końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania wobec klienta końcowego. 

http://www.wacom.eu/contact
https://itunes.apple.com/en/app/bamboo-paper-notebook/id443131313?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/bamboo-paper-notebook/id443131313?mt=8


12. Jeśli któreś z postanowień promocji lub niniejszych warunków byłoby bądź stałoby się
nieskuteczne w całości lub częściowo, nie podważa to skuteczności pozostałych warunków.
W miejsce nieskutecznych warunków stosuje się ustawowo dozwolony warunek, który jest
najbliższy ekonomicznie założeniom nieskutecznego warunku. 

13. Promocja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.

14. W razie pytań dotyczących niniejszej promocji proszę skontaktować się z: Wacom Europe GmbH,
Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Niemcy, info@wacom.eu lub telefonicznie:

Wielka Brytania +44 (0)207 744 08 31 
Austria +43 (0)1 790 825 550 
Belgia +32 (0)2 275 06 91 
Francja +33 (0)1 7020 0070 
Niemcy +49 (0)69 66 30 82 00 
Włochy +39 02 4528 7050 
Holandia +31 (0)20 517 4705 
Hiszpania +34 091 787 0346 
Szwajcaria +41 (0)44 212 2818 
Inne kraje +44 (0)207 949 0392
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