VOORWAARDEN:
1. OM Digital Solutions GmbH Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Duitsland (hierna
aangeduid als 'OM Digital Solutions') heeft een promotie lopen.
Klanten die een van de volgende producten kopen die deel uitmaken van de
promotie, maken kans om het respectievelijke cashbackbedrag te ontvangen:
€300 cashback voor:
• OM-D E-M1X
€200 cashback voor:
• M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO
• M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO
• M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO
• M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO
• M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO
• M.Zuiko Digital 40-150mm F2.8 PRO
• M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO
• M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO
• M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
• M.Zuiko Digital ED 75mm F1:8
€100 cashback voor:
• M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO
• M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4-5.6
• M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3
• M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7
• M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8
• M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro
• M.Zuiko Digital 17mm F1.8
• M.Zuiko Digital 25mm F1.8
• M.Zuiko Digital 45mm F1.8
• M.Zuiko Digital ED 12mm F2
2. De promotie geldt voor de in punt 1 genoemde producten, op voorwaarde dat
deze worden gekocht in de periode 02/06/2022 – 31/07/2022.
3. De volledige claim moet zijn ontvangen op 14/08/2022. Nadat alle gegevens zijn
gecontroleerd, zal het respectievelijke cashbackbedrag worden overgemaakt naar
de rekening van de eindklant.

4. Gebruikte of geïmporteerde producten zijn uitgesloten van deze promotie.
5. Het cashbackbedrag kan alleen worden overgemaakt naar een betaalrekening in
een deelnemend land (zoals gedefinieerd in sectie 6) of een ander EU-lid.
6. Alleen personen die eindklant zijn en hun gewone verblijfplaats in een van de
volgende landen hebben, komen in aanmerking om deel te nemen aan de actie:
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal,
Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, VK, Ierland, Italy, Polen, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije ("Deelnemende Landen"). De actie geldt alleen voor de
aankoop van nieuwe producten die zijn gespecificeerd in sectie 1 en die zijn gekocht
in het land waar de deelnemer zijn gewone verblijfplaats heeft. Gebruikte of
ingevoerde producten zijn uitgesloten van de actie.
7. De uitkering van het promotionele voordeel kan tot 30 dagen na ontvangst van de
claim duren. OM Digital Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
vertragingen bij de uitkering.
8. Om het promotievoordeel aan te vragen, moeten de deelnemers alle met een
asterisk gemarkeerde velden op het onlineformulier invullen.
Het e-mailadres wordt gebruikt om de deelnemer te informeren over de status van
de promotie en om contact met hem op te nemen als er ontbrekende of onjuiste
gegevens zijn. Het serienummer van het product zal door OM Digital Solutions
worden gecontroleerd. Het aankoopbewijs van het product moet ook volledig en in
leesbare vorm worden geüpload.
9. Geretourneerde producten vallen niet onder de promotie. OM Digital Solutions
behoudt zich het recht voor om aan de hand van het serienummer te controleren of
het product is geretourneerd. Als het product wordt geretourneerd, moet het bedrag
van het promotievoordeel aan OM Digital Solutions worden terugbetaald.
10. Door via de verderop in dit reglement omschreven website aanspraak te maken
op deelname, verklaren deelnemers akkoord te gaan met deze voorwaarden en
bovendien kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en dat de door hun
verstrekte informatie volledig en correct is.
11. Deze promotie geldt voor producten die zijn gekocht bij een geautoriseerde OM
Digital Solutions dealer. Naar dealer locator.
12. OM Digital Solutions is gemachtigd om alle in het kader van deze aanbieding
overgedragen gegevens te verwerken, in te zien en op te slaan overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

13. Gegevensbescherming: alle gegevens die in het kader van deze promotie
worden verzameld, worden door OM Digital Solutions uitsluitend gebruikt voor de
doeleinden van deze promotie. Alle persoonsgegevens met betrekking tot de
promotie zullen zes maanden na het einde van deze promotie uit onze database
worden verwijderd. Informatie over het gebruik van persoonsgegevens in verband
met de MyOlympus-account en nieuwsbrief vindt u hier
14. Na de registratie worden de deelnemers automatisch per e-mail op de hoogte
gebracht dat het verzoek voor verzending van het promotie artikel is ontvangen en
wordt verwerkt.
15. Alleen de oorspronkelijke koper kan aan de actie deelnemen. De actie is beperkt
tot één inzending per persoon en een maximum van één product. Meerdere
inzendingen zijn niet toegestaan. Dubbele namen, serienummers en e-mailadressen
worden automatisch gecontroleerd.
16. OM Digital Solutions behoudt zich het recht voor vorderingen af te wijzen indien
geen BTW werd betaald.
17. OM Digital Solutions behoudt zich het recht voor om claims af te wijzen die
onjuist of onnauwkeurig zijn. Beschadigde, onleesbare of onvolledige claims en
aankoopbewijzen zijn niet geldig. De beslissing van OM Digital Solutions met
betrekking tot de kwalificatie is definitief en bindend.
18. OM Digital Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij deze
promotionele aanbieding niet wordt nagekomen, indien overmacht dit verhindert of
indien het niet meer mogelijk is de aanbieding naar tevredenheid gestand te doen en
indien geen van de partijen een fout heeft begaan.
19. OM Digital Solutions behoudt zich het recht voor om de promotie te beëindigen
of om de voorwaarden van de promotie op elk moment en zonder kennisgeving te
wijzigen.
20. Mocht u vragen hebben over deze actie, stuur dan een e-mail naar:
camera.support@om-digitalsolutions.com
21. Deze aanbieding geldt slechts zolang de voorraad strekt. De producten waarop
deze promotieaanbieding betrekking heeft, zijn alleen leverbaar in overeenstemming
met de desbetreffende voorraadvolumes. OM Digital Solutions aanvaardt geen
aansprakelijkheid indien dealers niet in staat zijn de goederen binnen de
actieperiode te leveren.

22. Deze actie is onderworpen aan het materiële recht van Duitsland. De wettelijke
bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid
van dwingende bepalingen, met name van het land waar de deelnemer als
consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast. Indien de
deelnemer een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een
publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die
in verband met deze actie ontstaan, Hamburg (Duitsland).
23. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties en
kortingsvouchers, is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant
geld of andere voordelen.
24. Aanvragen die na het einde van de actieperiode worden ontvangen, worden niet
in behandeling genomen. Om aan de actie deel te nemen, moet de aankoopdatum
op het aankoopbewijs worden vermeld.
25. Het promotievoordeel kan alleen via deze website worden aangevraagd.

