
Promocja „Wacom Cintiq 16/22 z 6-miesięczną subskrypcją Substance firmy Adobe” 
 

Te warunki dotyczą zakupu nowego ekranu Cintiq (Cintiq 16 i 22) firmy Wacom w Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, Czechach, na Słowacji, w Polsce, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, na Litwie, Łotwie, 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Bułgarii, 
Słowenii, na Węgrzech, w Rumunii, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Egipcie, Libanie, Katarze, Jordanii, 
Rosji, na Ukrainie, w Turcji, Republice Południowej Afryki, Grecji i Izraelu („Region”) w ramach promocji 
„Wacom Cintiq 16/22” („Promocja”) oferowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 
40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”). 

 
Promocja jest dostępna dla wszystkich użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub 
„Użytkownik”) których miejsce zamieszkania znajduje się w Regionie, którzy w okresie od 16 marca 2020 
r. do 31 marca 2021 r. („Okres zakupu”), zakupią w Regionie nowy ekran Wacom Cintiq (DTK1660 lub 
DTK2260) („Wacom Cintiq”) i którzy są nowymi użytkownikami korzystającymi z Substance (czyli obecnie 
nie posiadają opłaconej subskrypcji).  

 
Kupując powyższy produkt w Okresie zakupu i spełniając poniższe warunki, użytkownik jako klient nabywa 
prawo do otrzymania następujących dodatków („Dodatek”): 
 
6-miesięczna subskrypcja Substance firmy Adobe. 

 
6-miesięczna subskrypcja Substance firmy Adobe (https://www.substance3d.com/) jest dostępna w 
następującym języku: angielski. 
 

Po zakończeniu upływie 6-miesięcznego okresu obowiązywania oferty Użytkownik końcowy może 

zdecydować się na kontynuację subskrypcji Substance na stronie 

https://www.substance3d.com/subscribe/.  

Substance, Adobe, logo Adobe i Substance by Adobe stanowią zastrzeżone znaki towarowe lub znaki 
towarowe firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 

 
Więcej informacji o dodatku na stronie https://www.substance3d.com/ 
Warunki subskrypcji na stronie: https://www.substance3d.com/ 
legal/terms-of-use/ 
  
Jak wziąć udział? 

 
Aby uzyskać Dodatek, należy zarejestrować nowy ekran Wacom Cintiq na stronie 
www.wacom.com/register. 

 
Rejestracja będzie dostępna od 16 marca 2020 r. i należy ją zakończyć do 30 kwietnia 2021 r. („Okres 
rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, ważny 
adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zazwyczaj wykrywany automatycznie). 

 

Po prawidłowym zakończeniu rejestracji w Okresie rejestracji użytkownik otrzyma e-maila z 
potwierdzeniem rejestracji i dalszymi informacjami.  
Kod kuponu do aktywacji Dodatków znajduje się w Bibliotece Wacom na koncie użytkownika 
(https://account.wacom.com).  
 

Po otrzymaniu kodu kuponu należy wykonać poniższe czynności, aby aktywować subskrypcję:  
• 1. Krok 1: Utworzyć konto Substance. 

https://www.substance3d.com/
https://www.substance3d.com/subscribe/
https://www.substance3d.com/
https://www.substance3d.com/legal/terms-of-use/
https://www.substance3d.com/legal/terms-of-use/
http://www.wacom.com/register
https://account.wacom.com/


• Przed odebraniem kuponu klient musi utworzyć konto Substance. W tym celu należy wejść 
na stronę store.substance3d.com/user/register. 

• Krok 2:  
• Na stronie Wacom do odbioru kuponu Substance klient powinien teraz wpisać adres e-mail 

powiązany z kontem Substance oraz kod kuponu od Wacom, a następnie nacisnąć przycisk 
Submit [Prześlij]. 

• Jeśli adres e-mail nie odpowiada zarejestrowanemu w systemie konta Substance, zostanie 
wyświetlony błąd z komunikatem o konieczności skontaktowania się z pomocą techniczną 
firmy Wacom. 

• Krok 3: Po wykonaniu kroku 2 klient powinien kliknąć wyświetlony link, aby pobrać Substance.  
 

Aby zakwalifikować się do uzyskania Dodatku, kod kuponu należy odebrać do 30 kwietnia 2021 r. („Okres 
odbioru”). Płatność w gotówce ani łączenie promocji z innymi rabatami lub kredytami nie są możliwe. 
Jeśli użytkownik ma problemy z rejestracją lub nie otrzymał potwierdzenia rejestracji mimo spełnienia 
wszystkich warunków, powinien skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pod jednym 
z wymienionych numerów telefonów, które można znaleźć na stronie: http://www.wacom.com/contact 

 

Pozostałe 
Z opisanych tutaj kodów można korzystać tylko w określony sposób. Wnioski o odbiór kodu są 
przyjmowane tylko, gdy użytkownik mieści się w podanych okresach – Okres zakupu, rejestracji i odbioru. 
Jeśli wbrew oczekiwaniom producenta użytkownik zdecyduje się na zwrot produktu Wacom, traci również 
prawo do skorzystania z Dodatku, który został mu przyznany w ramach Promocji, dlatego musi zwrócić lub 
usunąć produkt z własnej inicjatywy. 

 
Promocja nie dotyczy zakupu używanych produktów. 

 
O ile użytkownik nie wyrazi zgody na jakiekolwiek inne użycie własnych danych osobowych, Wacom 
wykorzysta przekazane przez niego dane zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie prywatności oraz 
Polityką ochrony prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w celu przeprowadzenia tej 
promocji i innych promocji związanych z zakupem produktów Wacom. 

 
Wacom nie ponosi odpowiedzialności za spóźnioną lub błędną rejestrację dokonaną przez Klienta 
końcowego, utratę kuponów i kodów ani za nieprawidłowy odbiór kuponów i kodów, zarówno z przyczyn 
technicznych, jak i osobistych, chyba że przyczyny te leżą wyłącznie po stronie Wacom. 

 
Dodatek i jego realizacja podlegają wyłącznie stosownym warunkom dostawcy (Adobe Inc.). W zakresie 
prawnie dozwolonym Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty ani usługi dostawcy. 

 
Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub zmiany tej Promocji. 

 
W przypadku niewłaściwego korzystania z Promocji przez Użytkownika końcowego Wacom zastrzega 
sobie prawo do wysunięcia w stosunku do niego roszczeń odszkodowawczych. 

 
Jeżeli którekolwiek z postanowień Promocji lub tych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub 
w części, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona. W przypadku nieskutecznego warunku 
stosuje się wówczas warunek dopuszczalny prawnie i jak najbardziej zbliżony do pożądanego skutku 
warunku nieskutecznego. 

Promocja podlega przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku pytań związanych z tą 

promocją prosimy o kontakt pod adresem: 

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany za 
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pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu 
podanym tutaj: http://www.wacom.com/contact 

http://www.wacom.com/contact

