PANASONIC

NL

Van 23 maart tot en met 15 juli 2018
TOT 750€ TERUGBETAALD
bij aankoop van een LUMIX G9, GH5 of GH5S en een selectie van lenzen*

*zie voorwaarden en actiemodellen

Van 23 maart tot en met 15 juli 2018, 150€ terugbetaald bij elke aankoop van een fototoestel Lumix
G9/GH5/GH5s.
En vermenigvuldig met 2,3 of 5 het bedrag van de terugbetaling als u dezelfde dag 1, 2 of 3 lenzen (of meer)
uit het aanbod* koopt!

WAT MOET U DOEN OM UW TERUGBETALING TE ONTVANGEN?
1) KOOP tussen 23 maart en 15 juli inbegrepen een Lumix fototoestel dat in aanmerking komt voor de
actie*.
*Actiemodellen

Volledige terugbetaling

DC-G9EF-K, DC-G9EG-K, DC-G9EB-K, DC-G9EC-K, DC-G9EE-K,
150€
DC-G9LEF-K, DC-G9LEG-K, DC-G9LEB-K, DC-G9LEC-K, DC-G9L
PREMIUM, DC-GH5A PACK, DC-GH5 DZK PACK, DC-GH5
VIDEO PACK, DC-GH5EG-K, DC-GH5EC-K, DC-GH5EB-K, DCGH5EF-K, DC-GH5EE-K, DC-GH5LEG-K, DC-GH5LEC-K, DCGH5LEF-K, DC-GH5LEB-K, DC-GH5SE-K
Koop dezelfde dag 1,2 of 3 lenzen (of meer) uit het aanbod* en Panasonic vermenigvuldigt met 2,3 of 5 het
bedrag van de terugbetaling van uw LUMIX G fototoestel. Om in aanmerking te komen voor de
terugbetaling, moeten alle lenzen per stuk aangekocht worden en niet in de vorm van een pack.
Lenzen die samen in een pack zitten met een Lumix G fototoestel komen niet in aanmerking.
*Actiemodellen
Volledige terugbetaling
H-FS14140EKA, H-FS14140E-S, H-FS14140E-K, H-HSA12035E,
H-HS12035E, H-ES12060E, H-HSA35100E, H-HS35100E, HFSA100300E, H-FS100300E, H-RS100400E, H-X012E, H-X015EK, H-X015E-S, H-X025E, H-NS043E, H-ES045E, H-F007014E, HE08018E, H-ES200E, H-ES50200E

300€ bij gelijktijdige aankoop van 1 lens
450€ bij gelijktijdige aankoop van 2
lenzen
750€ bij gelijktijdige aankoop van 3
lenzen

2) SURF NAAR www.panasonic.com, tab « acties », binnen de 20 kalenderdagen volgend op uw
aankoopdatum om:
• Enkele vragen te beantwoorden
• Een online deelnameformulier in te vullen met
o Uw volledige gegevens
o Uw IBAN/BIC-gegevens van een bankrekening die behoort tot een bank van de Europese
Unie
o De referentie van uw Lumix fototoestel
3) STUUR UW DOSSIER OP (deelnameformulier afgedrukt of gekopieerd op een apart blad, een kopie
van de aankoopfactuur, de originele streepjescode en het originele serienummer uit te knippen uit de
verpakking van uw Lumix G fototoestel en lenzen en vermelding van uw IBAN/BIC-gegevens), onder
voldoende gefrankeerde omslag en ten laatste op 04/08/2018 (poststempel geldt als bewijs) naar het
adres dat u wordt meegedeeld in het deelnameformulier.
4)
5) U ONTVANGT UW TERUGBETALING overeenkomstig de referentie van uw aangekochte product,
via overschrijving binnen de 8 weken na ontvangst van uw dossier mits alle voorwaarden van het
aanbod zijn voldaan en deze termijn is indicatief.
Voor alle vragen over dit aanbod, kunt u ons contacteren van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 17 u,
met vermelding van het nummer van het aanbod: 47338, op het telefoonnummer vanuit Frankrijk: 0 970 805
100 (gratis dienst + prijs oproep) of op volgend nummer vanuit België of Luxemburg: +32 2 620 04 87 (tarief
van een lokale oproep vanuit België of van een internationale oproep vanuit Luxemburg).

Aanbieding geldig voor een gelijktijdige aankoop van een Lumix camera uit de volgende referenties: DC-G9EF-K, DC-G9EG-K, DC-G9EB-K, DC-G9EC-K, DC-G9EE-K,
DC-G9LEF-K, DC-G9LEG-K, DC-G9LEB-K, DC-G9LEC-K, DC-GH5A PACK, DC-GH5 DZK PACK, DC-GH5 VIDEO PACK, DC-GH5EG-K, DC-GH5EC-K, DC-GH5EB-K, DC-GH5EFK, DC-GH5EE-K, DC-GH5LEG-K, DC-GH5LEC-K, DC-GH5LEF-K, DC-GH5LEB-K, DC-GH5SE-K en een of meerdere lenzen uit de volgende referenties: H-FS14140EKA, HFS14140E-S, H-FS14140E-K, H-HSA12035E, H-HS12035E, H-ES12060E, H-HSA35100E, H-HS35100E, H-FSA100300E, H-FS100300E, H-RS100400E, H-X012E, H-X015EK, H-X015E-S, H-X025E, H-NS043E, H-ES045E, H-F007014E, H-E08018E, H-ES200E, H-ES50200E tussen 23 maart en 15 juli 2018 inbegrepen, in Europees Frankrijk
(Corsica inbegrepen), in Monaco, in de DROM-COM (enkel Eurozone), in België en in Luxemburg tot zolang de voorraad strekt. Aanbod voorbehouden voor
particulieren, beperkt tot één deelname per gezin (dezelfde
naam, hetzelfde adres en/of hetzelfde IBAN-/BIC-nummer en/of hetzelfde e-mailadres) en niet cumuleerbaar met andere lopende acties. Het aanbod is van
toepassing op de aankoop van een nieuw product en niet op die van tweedehandsproducten. Indien het gaat om internetaankopen, moet de factuur opgemaakt
zijn in het Frans of in het Nederlands en afkomstig zijn van een website met extensie .com/fr, /be, of .fr, .be. of .lu. Dossiers die onvolledig, onleesbaar, frauduleus
of niet overeenkomstig de voorwaarden zijn, zullen als nietig worden beschouwd.
Geen enkel dossier met de bewijzen van aankoop zal worden teruggestuurd. De verbindingskosten en de verzendkosten van het dossier worden niet terugbetaald.
Panasonic behoudt zich het recht om dit aanbod op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht, overeenkomstig het Franse recht. De
terugbetaling is onderworpen aan het langdurig behoud van het goed. Panasonic Frankrijk behoudt zich het recht om het terugbetaalde bedrag terug te eisen, in
het geval dat het product zou worden teruggestuurd. Overeenkomstig de Wet Informatica en Vrijheden van 06/01/1978, hebben de deelnemers het recht om
persoonsgebonden informatie te raadplegen, aan te passen of te protesteren, en dit via een eenvoudige schriftelijke aanvraag aan
Panasonic Frankrijk. Met uitzondering van uitdrukkelijke toestemming van uw kant, zullen de verzamelde persoonlijke gegevens enkel gebruikt worden voor de
administratieve opvolging van de procedure, tenzij u aanvaardt om commerciële informatie te ontvangen van Panasonic. Panasonic France - 1-7 rue du 19 Mars
1962, 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 283 757 – Filiaal van Panasonic Marketing Europe Gmbh - Maatschappelijke zetel : 43 Hagenauer Strasse, 65203
Wiesbaden (Duitsland) - Wiesbaden HRB 11678.

