De reclameactie
Deze voorwaarden gelden voor de myphotobook-reclameactie bij de koop van een Intuos-tablet
(“actie”) van Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Duitsland
(“Wacom”).
1. De actie staat open voor alle eindklanten (“eindklant”) die gevestigd zijn en een adres hebben in
de Europese Unie (met uitzondering van de landen Malta, Cyprus, de Canarische Eilanden en de
Franse overzeese gebiedsdelen), Noorwegen en Zweden, die in de periode tussen 15 mei 2014 en 30
september 2014 (“kooptermijn”) een nieuw Wacom Intuos-product — Intuos Pen (CTL-480S), Intuos
Pen & Touch S (CHT-480S), Intuos Pen & Touch M (CTH-680S), Intuos Manga (CTH-480M) (“Intuos”)
— bij een van de deelnemende detailhandels of een Wacom eStore gekocht hebben.
Hoe doe ik mee?
2. Om de kortingscode te verkrijgen, moet de eindklant na de koop van de Intuos binnen de
kooptermijn zijn nieuwe Intuos onder www.wacom/eu/register registreren.
De registratie moet per 15 oktober 2014 (“registratietermijn”) volledig zijn afgesloten. De registratie
houdt in het indienen van persoonlijke contactgegevens en een geldig e-mailadres van de eindklant
en het invoeren van het serienummer van de nieuwe Intuos.
3. Na correct invullen van de registratiegegevens binnen de registratietermijn krijgt de eindklant per
e-mail een bevestiging van registratie met zijn of haar persoonlijke kortingscode. Deze kortingscode
is niet overdraagbaar naar andere personen.
De kortingscode geeft de eindklant recht op inwisselen van zijn korting op de internetpagina van
myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlijn, Duitsland onder myphotobook.eu. De
kortingscode heeft een waarde van 25,00 euro. Deze kan eenmalig per persoon tot 31-12-2014
(“inwisseltermijn”) worden ingewisseld voor één (1) willekeurig product uit het gehele assortiment.
Een uitbetaling in geld of een combinatie met andere kortingen of acties is niet mogelijk.
De kortingscode kan met inachtneming van de volgende stappen bij één (1) bestelling van één (1)
product worden ingewisseld:
a. Download gewoon de gratis software van myphotobook.eu.
b. Kies je lievelingsfoto’s en stel bijv. een fotoboek samen.
c. Voer de kortingscode in bij de bestelling.
Algemeen
4. De kortingscode is alleen op de aangegeven manier te gebruiken. Aanspraak op inwisselen van de
kortingscode is alleen mogelijk wanneer de eindklant de genoemde termijnen (de kooptermijn, de
registratietermijn en de inwisseltermijn) heeft aangehouden.
5. Wacom gebruikt de opgegeven persoonlijke gegevens uitsluitend voor handelingen in verband
met de koop van de Intuos en het uitvoeren van onze reclameactie met inachtneming van de Duitse
wet op de gegevensbescherming, tenzij de eindklant toestemming geeft voor verder gebruik van zijn
of haar gegevens.
6. Wacom aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vertraagde of onjuiste
registratie door de eindklant, voor verloren gegane kortingscodes of foutief inwisselen van de

kortingscode, ongeacht of dit op technische of persoonlijke oorzaken is terug te voeren, tenzij de
oorzaak uitsluitend binnen de verantwoordelijkheid van Wacom valt.
7. Wacom behoudt zich het recht voor om de reclameactie eenzijdig te beëindigen en/of te wijzigen.
8. Wanneer een bepaling van de reclameactie of deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of
wordt, beïnvloedt dit niet de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de nietige
bepalingen komt de wettelijk toelaatbare bepaling die economisch het dichtstbij de bedoelingen van
de nietige bepaling komt.
9. Op deze reclameactie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
10. Neem bij vragen over deze reclameactie contact op met: Wacom Europe GmbH, Europark
Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Duitsland
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