CASHBACKACTIE LUMIX G CAMERA & LEICA LENS

ACTIEVOORWAARDEN
LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

ACTIE
In de periode van 1 november 2021 t/m 9 januari 2022 ontvang je bij aankoop van een geselecteerde
LUMIX G camera en/of geselecteerde Leica lens tot €100,- cashback.

ACTIEMODELLEN & CASHBACK BEDRAGEN
Deze actie is uitsluitend geldig op de onderstaande Panasonic producten met bijbehorende cashback
bedragen:
LUMIX G Camera

Cashback

LEICA Lens

Cashback

DC-G100KEG-K

€50,-

H-X015E-K

€50,-

DC-G100VEG-K

€50,-

H-X015E-S

€50,-

DC-G90MEG-K

€100,-

H-XA025E

€50,-

DC-G90HEG-K

€100,-

H-ES045E

€50,-

DC-GH5SE-K

€100,-

H-E08018E

€100,-

DC-G9EG-K

€100,-

H-X012E

€100,-

DC-G9LEG-K

€100,-

H-NS043E

€100,-

DC-GH5M2E

€100,-

H-ES50200E9

€100,-

DC-GH5M2LE

€100,-

H-RS100400E9

€100,-

ACTIETERMIJN
Deze actie is geldig op aankopen gedaan op en tussen 1 november 2021 t/m 9 januari 2022 bij een
in Nederland gevestigde dealer.

REGISTRATIE
Hoe ontvang je het cashbackbedrag retour?
Stap 1: Knip de streepjescode uit de doos van je nieuwe product en zorg dat hierop het serienummer
duidelijk zichtbaar is.
Stap 2: Houd de uitgeknipte streepjescode bij het serienummer op de onderkant van het actieproduct
en maak een foto waarbij dit duidelijk zichtbaar is*
Stap 3: Ga naar www.panasonic.nl/acties en kies voor de LUMIX G cashback actie.
Stap 4: Klik op de link naar het actieformulier en volg het registratieproces:
- Vul de benodigde gegevens in
- Upload een kopie of duidelijke foto van de originele kassabon.**
- Upload de foto van stap 2 met de uitgeknipte streepjescode bij het serienummer van je
nieuwe product.
Stap 5: Rond het registratieproces succesvol af, daarna ontvang je per e-mail een bevestiging van je
registratie en word je per mail op de hoogte gehouden over de status van je cashback
aanvraag.
* Zorg dat op de foto zowel de originele uitgeknipte streepjescode met daarop het serienummer, als het serienummer op de
onderkant van je nieuwe camera en/of Leica lens duidelijk zichtbaar zijn. De serienummers moeten met elkaar overeenkomen.
**Zorg dat op de foto of kopie van de bon de aankoopdatum, het typenummer van het actiemodel en de naam van de dealer
duidelijk zichtbaar zijn.

VOORWAARDEN
Algemeen
• Deze actievoorwaarden (hierna: "actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door
Panasonic Netherlands, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, aan het adres Europalaan 28E
(hierna: “Panasonic”) georganiseerde promotionele actie (hierna: "actie") en zijn tevens te
raadplegen op www.panasonic.nl/acties
• Door deel te nemen aan deze actie, verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid
van deze actievoorwaarden.
• 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.
• Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
Panasonic gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk
de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of
vernietigbaar te zijn.
• Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
Actie
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•
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Deze actie geldt uitsluitend voor consumenten ouder dan 18 jaar.
De actie is uitsluitend van toepassing bij aankoop van de genoemde actiemodellen binnen de
actieperiode, bij een Panasonic dealer gevestigd in Nederland.
Tweedehands of ‘refurbished’ LUMIX camera’s en Leica lenzen zijn uitgesloten van deze
promotie.
Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de
dealer.
Maximaal 1 inzending per persoon, per actiemodel toegestaan.
Bij aankoop van verschillende actiemodellen, dient elk product apart geregistreerd te worden
om in aanmerking te komen voor de cashback.
De actie is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen of incomplete
inzendingen.
Panasonic adviseert om de originele aankoopbon, de uitgeknipte streepjescode samen met
de bevestigingsmail van je cashbackregistratie goed te bewaren.
Panasonic streeft ernaar om het cashbackbedrag binnen 6 weken na goedkeuring van de
cashbackregistratie over te maken naar het opgegeven rekeningnummer.
Panasonic heeft het recht de cashbackaanvraag af te wijzen indien niet aan alle voorwaarden
wordt voldaan.
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic zich uitdrukkelijk het recht voor
de betrokken deelnemer van deelname uit te sluiten en het eventueel uitgekeerde
cashbackbedrag terug te vorderen.
Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in combinatie met deze actie en zullen niet
gedeeld worden met een derde partij voor andere doeleinden dan gerelateerd aan deze actie.
Jouw gegevens worden behandeld conform ons Privacy beleid:
http://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html
Gegevens van de deelnemer worden behandeld conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Inzendingen die ná 23 januari 2022 binnenkomen of incomplete inzendingen worden niet in
behandeling genomen.
Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 6 februari 2022.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie kun je contact opnemen met ons Customer
Callcenter. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op +31 (0)73 –

640 28 02 of neem contact op via het online contactformulier: https://supportnl.panasonic.eu/app/ask//session/

