PANASONIC 4K SMART TV
GARANTIE & CASHBACK ACTIE

Actievoorwaarden
LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.
ACTIE
Ontvang bij aankoop van een Panasonic 4K Smart TV 5 jaar garantie en tot € 300,- retour.
Hoe ontvangt u de garantie verlenging en het Cashback bedrag?
		
Stap 1: Ga naar www.panasonic.nl/acties en kies voor de TV Garantie & Cashback actie
		
Stap 2: Klik op de link voor het registratieproces en doorloop de volgende stappen:
			
- Vul de benodigde gegevens in
			
- Upload de kopie van uw originele kassabon
			
(zorg dat de aankoopdatum, het aangekochte model en de naam van de dealer duidelijk zichtbaar zijn)
			
- Upload een kopie of duidelijke foto van de originele streepjescode
			
(op de verpakking van uw Panasonic 4K Smart TV)
		
Stap 3: Rond het registratieproces succesvol af. U ontvangt een e-mail met pdf-bijlage ter bevestiging.

ACTIETERMIJN
•
Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 1 november 2015 t/m
15 januari 2016 bij een van de deelnemende dealers.
ACTIEMODELLEN & CASHBACK BEDRAGEN
•
Deze actie is uitsluitend geldig op de onderstaande
Panasonic 4K modellen met bijbehorende cashback bedragen:
€ 300,€ 250,€ 150,€ 125,€ 100,€ 75,-

TX-65CR850E, TX-65CX800E
TX-55CR850E, TX-65CR730E
TX-55CX800E, TX-60CX750E, TX-55CR730E, TX-65CX700E
TX-50CX800E, TX-55CX750E
TX-40CX800E, TX-49CX750E, TX-55CXE720, TX-55CXM710, TX-55CX700E, TX-55CX680E, TX-55CX670E
TX-43CX750E, TX-50CXE720, TX-50CXM710, TX-50CX700E, TX-50CX680E, TX-50CX670E

EXTRA ACTIE
Schrijf een review over uw nieuwe Panasonic 4K Smart TV en ontvang € 10,- Pathé Thuis tegoed!
Wat moet u doen?
		
Stap 1: Tijdens het registratieproces krijgt u de mogelijkheid om een review te schrijven over uw nieuwe
		
Panasonic 4K TV op kieskeurig.nl of vergelijk.nl. Klik op deze optie en u wordt doorgeleid naar de
betreffende site.
		
Stap 2: Na het plaatsen van de review ontvangt u een bevestiging per e-mail. Sla deze bevestiging op of
		
maak een screenshot en upload deze vervolgens in de Cashback registratie.
		
Stap 3: Na het succesvol afronden van het registratieproces ontvangt u binnen 2 weken per e-mail een
		
unieke vouchercode met € 10,- tegoed voor de Pathé Thuis app
Schrijft u de review liever op een ander moment? Geen probleem! Schrijf voor 31 maart 2016 een review op 			
kieskeurig.nl of vergelijk.nl, ga vervolgens naar Panasonic.nl/acties en kies voor de Panasonic 4K Smart TV 			
Review actie. Doorloop de beschreven stappen en u ontvangt alsnog € 10,- Pathé Thuis tegoed.
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VERVOLG VOORWAARDEN
VOORWAARDEN
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Deze actie geldt alleen voor consumenten, ouder dan 18 jaar.
De actie is uitsluitend van toepassing bij aankoop van de genoemde actiemodellen binnen de actieperiode, gedaan in
Nederland bij de deelnemende dealers. (controleer de deelnemende dealers op www.panasonic.nl/acties)
Aankopen bij niet deelnemende dealers zijn uitgesloten van deelname.
Door het invullen en toesturen van de benodigde documenten aanvaardt u de actievoorwaarden.
Maximaal 1 inzending per product.
De actie is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij uw verkooppunt.
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.
Panasonic behoudt zich het recht om de garantieperiode terug te zetten naar 24 maanden wanneer na controle blijkt
dat de gegevens onjuist zijn. U ontvangt hierover bericht per e-mail binnen een periode van 8 weken na het verlopen van
de actieperiode.
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic zich het recht de betrokken deelnemer van de deelname
uit te sluiten.
Uw persoonlijke informatie zal alleen gebruikt worden in combinatie met deze actie en zal niet gedeeld worden met
een derde partij voor andere doeleinden dan gerelateerd aan deze actie. Uw gegevens worden behandeld conform ons
Privacy beleid: http://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html
Panasonic is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
Maak kopieën van uw originele aankoop bon en streepjescode van het product. Bewaar zowel de originele stukken als
de kopieën samen met de bevestigingsmail die u ontvangt voor de verlenging van uw garantie periode. Deze heeft 		
u nodig wanneer u aanspraak wil maken op de garantie.
Wij streven ernaar om het cashback bedrag binnen 8 weken na ontvangst van de documenten over te maken naar het
opgegeven rekeningnummer bij een in Nederland gevestigde bank.
Inzendingen die ná 31 januari 2016 binnenkomen of incomplete inzendingen worden niet in behandeling genomen.
Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 31 januari 2016.
Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistratie.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie kunt u 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.
Per e-mail bereikbaar via callcenter.nl@eu.panasonic.com

ERVAAR DE MAGIE
VAN 4K BEELDKWALITEIT

NU 5 JAAR GARANTIE
EN TOT € 300,- RETOUR

Tel. 0297-360036

bij aankoop van een Panasonic 4K Smart TV*

www.Aalsmeer-Service.nl



Kijk voor de actievoorwaarden op www.panasonic.nl/acties
*Zie achterzijde voor de actiemodellen en bijbehorende cashback bedragen.
Actieperiode: 1 november 2015 t/m 15 januari 2016.

