
Xeroxin kampanjatarjousten ohjelma 

Ehdot 

1. Lähettämällä tämän kampanjahakemuksen (napsauttamalla Kyllä) Xeroxin 
loppukäyttäjille tarjoamien kampanjatarjousten ohjelmassa, jonka toteuttaa 
Xerox Limited, Bridge House, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HS 
(Xerox), hakija hyväksyy nämä ehdot, kampanjan ehdot osoitteesta 
www.xerox.com/offers sekä Xeroxin yksityisyydensuojaa koskevat ehdot 
osoitteesta www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/fifi.html, siinä maassa, 
jossa käyttäjä asuu vakituisesti (nämä Kampanjaehdot). 

2. Nämä kampanjaehdot muodostavat koko sopimuksen ja korvaavat kaikki muut 
sopimukset asiassa. Xerox pidättää itsellään oikeuden, siinä määrin kuin se on 
soveltuvien lakien alaisena mahdollista, lopettaa tämän ohjelman tai poistaa tai 
muuttaa kampanjaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. 

3. Hakijat voivat lähettää hakemuksia kampanjatarjouksista ostettuaan tai 
vuokrattuaan kampanjaan kuuluvia Xerox-tuotteita omalle yritykselleen / 
yksityiseen käyttöönsä Xerox-yritykseltä tai valtuutetulta Xerox-jälleenmyyjältä.  

4. Jos hakija on yksityishenkilö, hänen on oltava vähintään 18-vuotias. 

5. Hakijan tulee asua vakituisesti jossakin seuraavista maista: Iso-Britannia, 
Irlanti, Ranska, Saksa, Italia, Norja, Suomi, Ruotsi, Tanska, Belgia, 
Alankomaat, Itävalta, Sveitsi, Portugal ja Espanja. Kampanjat eivät ole avoinna 
Xeroxin agenteille, tukkureille tai jälleenmyyjille (nämä henkilöt eivät voi 
myöskään tehdä hakemuksia loppukäyttäjien puolesta), eivätkä julkisen 
sektorin työntekijöille, jos kyseisiin kampanjoihin osallistuminen on lakien, 
määräysten tai toimintaperiaatteiden vastaista. 

6. Kampanjoihin kuuluvat tuotteet, ostoajankohdat, hakemusjaksot ja 
erääntymispäivät löytyvät osoitteesta www.xerox.com/offers. Kampanjan 
loppumispäivä ilmoitetaan, mutta jos sitä ei ole ilmoitettu, se on kahdeksan 
viikkoa kampanjaan kuuluvan tuotteen oston tai vuokrauksen jälkeen. 

7. Kampanjaan kuuluvina tuotteina käsitellään ainoastaan määriteltyjä 
kokoonpanoja. Kunnostetut, uudelleenvalmistetut tai käytetyt tuotteet eivät 
sisälly kampanjoihin. 

8. Vain yksi hakemus kutakin ostettua tuotetta kohden. 

9. Hakemuksen voi tehdä vain Xeroxin määräämällä tavalla. 

10. Näitä kampanjoita ei voi käyttää muiden tarjousten yhteydessä, mukaan lukien 
tuotteet, jotka on toimitettu tai vuokrattu hakijalle annetun neuvottelutarjouksen 
mukaisesti. 

11. Hyväksyttyjen hakemusten käteishyvitykset maksetaan tilisiirtona siinä 
valuutassa, jossa tuote on ostettu, tai Xeroxin valitsemassa valuutassa 
hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille 30 päivän kuluessa hakemuksen 
hyväksymisestä. 

12. Hyväksyttyjen hakemusten lahjatuotteet lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun 
osoitteeseen 30 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymisestä.  
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13. Xerox ei myönnä lahjatuotetta koskevia suoria tai epäsuoria takuita tai ehtoja 
tuotteen sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai sen tyydyttävästä 
laadusta tai muusta seikasta, muuten kuin siinä määrin kuin paikalliset lait sitä 
vaativat. Hakija voi mahdollisesti hyötyä siirrettävästä valmistajan takuusta, jos 
valmistaja on sellaisen antanut. 

14. Xerox pidättää itsellään oikeuden korvata käteishyvityksen tai lahjatuotteen 
toisella vähintään samanarvoisella tuotteella. Lahjatuotteelle ei anneta 
vakuutusta tai huoltoa. Mahdollisten verojen, maksujen, tariffien ja lisämaksujen 
raportointi ja maksaminen (mukaan lukien verotettavat etuudet) 
käteishyvityksen tai lahjatuotteen vastaanoton yhteydessä tai myöhemmin on 
pelkästään hakijan vastuulla. 

15. Hakijan tulee toimittaa Xeroxille tosite kampanjaan kuuluvan tuotteen ostosta 
tai vuokrauksesta. Tositteesta tulee ilmetä ostopäivä, ostohinta, laskun numero, 
tuotteen sarjanumero sekä jälleenmyyjän nimi ja osoite. Ostotosite voidaan 
toimittaa skannatun kuvan muodossa tai faksilla. Hakijoiden ei tule lähettää 
alkuperäisiä kuitteja tai laskuja, sillä niitä ei palauteta. 

16. Jos hakemuksessa on puutteellista tai virheellistä tietoa, tai jos 
tukidokumentaatio on toimitettu kampanjajakson ulkopuolella, hakemusta ei 
käsitellä, paitsi jos Xerox antaa hakemukselle kirjallisen hyväksyntänsä. Hakijat 
voivat päivittää hakemustaan kampanjajakson kuluessa. 

17. Xerox pidättää itsellään oikeuden tarkastaa hakemukset varmistaakseen niiden 
noudattavan näitä kampanjaehtoja. Hakijoiden tulee toimittaa asiaankuuluvat 
lisätiedot ja tukidokumentaatio kohtuullisen ajan kuluessa Xeroxin pyynnöstä. 

18. Xerox ei hyväksy vastuuta hakemuksista, joita ei ole lähetetty ajallaan tai jotka 
ovat puutteellisia mistä tahansa syystä, ei myöskään tilanteissa, joissa 
verkkosivut eivät ole käytettävissä tai niiden sisältö on viallista. Xerox ei 
myöskään vastaa käteishyvityksestä tai lahjatuotteesta aiheutuvista 
menetyksistä tai vahingoista. 

19. Jos ostettu tai vuokrattu tuote palautetaan, vaihdetaan tai sen maksu 
palautetaan mistä tahansa syystä kolmen kuukauden kuluessa 
käteishyvityksen tai lahjatuotteen saamisesta, Xerox voi vaatia hakijaa 
palauttamaan käteishyvityksen tai lahjatuotteen Xeroxille kohtuullisen ajan 
kuluessa, Xeroxin kustannuksella. 

20. Hakijan tulee ilmoittaa Xeroxille, jos ostettu tai vuokrattu tuote palautetaan, 
vaihdetaan tai sen maksu palautetaan kolmen kuukauden kuluessa 
käteishyvityksen tai lahjatuotteen vastaanottamisesta. Jos näin ei toimita, se voi 
johtaa oikeudellisiin toimiin. 

21. Jos paikallinen lainsäädäntö ei sitä kiellä, näiden kampanjaehtojen 
voimassaolo, rakenne ja toteutus ovat Englannin lain alaisia ja kuuluvat 
englantilaisten tuomioistuinten ei-yksinomaisen tuomiovallan alaisuuteen. 

22. Näillä kampanjaehdoilla ei rajoiteta mahdollisia sovellettavasta pakottavasta 
lainsäädännöstä seuraavia kuluttajan oikeuksia. 

 


