ACTIEVOORWAARDEN
LUMIX G INRUILACTIE
LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.
TIJD OM TE WISSELEN!
Lever NU je oude camera in en ontvang tot € 300,- extra inruilvoordeel bij aankoop van een
nieuwe LUMIX G9, GH5 of G80.
HOE WERKT DE ACTIE?
Ga met je oude camera naar een van de deelnemende LUMIX G dealers bij jou in de buurt. De dealer bepaald het inruilbedrag
voor jouw oude camera en kan hier nog een extra inruilvoordeel op geven namens Panasonic tot een bedrag van maximaal
€ 300,- afhankelijk van welke nieuwe LUMIX G camera je koopt.
ACTIETERMIJN
Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 1 mei 2019 t/m 30 juni 2019 bij een van de deelnemende LUMIX G dealers.
ACTIEMODELLEN
Deze actie is uitsluitend geldig bij aankoop van een van onderstaande LUMIX G9, GH5 of G80 actiemodellen:
•
DC-G9EG-K
•
DC-G9LEG-K
•
DC-GH5EG-K
•
DC-GH5LEG-K
•
DC-GH5SE-K
•
DMC-G80HEG-K
ACTIEVOORWAARDEN
• Deze Actie geldt uitsluitend voor consumenten ouder dan 18 jaar, woonachtig in Nederland.
• Deze Actie is uitsluitend van toepassing bij aankoop van een Actiemodel binnen de Actieperiode, gedaan in Nederland bij
een van de deelnemende dealers. (controleer de deelnemende dealers op www.panasonic.nl/acties)
• Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Actiemodellen bij de verkooppunten.
• De dealer bepaalt het inruilvoordeel op basis van de camera die je inlevert. Dit dient een werkende camera te zijn.
• Panasonic is niet verantwoordelijk voor het aangeboden inruilvoordeel.
• Je korting wordt direct aan de kassa verrekend door de dealer.
• Maximaal 1 inruilcamera per aankoop van een Actiemodel toegestaan.
• De Actie is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
• In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic en de deelnemende dealer zich uitdrukkelijk het recht voor
de betrokken deelnemer van deelname uit te sluiten.
• Panasonic behoudt zich het recht om Actieproducten gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen. In dat geval
worden de wijzigingen bekend gemaakt via de Panasonic website.
• Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 15 juli 2019.
• Druk- en zetfouten voorbehouden.

