
OP EEN SELECTIE VAN LENZEN *

30€ TOT 120€
TERUGBETAALD  

VAN

VAN 2 MEI TOT EN MET 31 JULI 2016

 

BIJ ELKE GELIJKTIJDIGE  
AANKOOP VAN EEN LUMIX G  
SYSTEEMCAMERA*

VERDUBBEL
UW CASHBACK BEDRAG
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Van 2 mei tot en met 31 juli 2016 
Van 30€ tot 120€ terugbetaald op een selectie van lenzen. 

Verdubbel uw cashback bedrag bij elke gelijktijdige aankoop van een Lumix G systeemcamera

1 KOOP (1) één of meerdere Lumix lenzen uit het actieaanbod, tussen 2 mei en 31 juli 2016, in België of Luxemburg, 
en ontvang een terugbetaling per lens van 30€ tot 120€ afhankelijk van het aangekochte product, met een beperking van  
3 lenzen per gezin. Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, moeten alle lenzen individueel aangekocht worden en 
niet via een pack. Lenzen samen verpakt met een Lumix G camera komen niet in aanmerking.

Terugbetaling 120€ 100€ 70€ 50€ 30€
Actiemodellen H-NS043E H-HS12035E / H-HS35100E H-FS14140 / H-X015 / H-X025E H-PS45175 / H-HS043 / H-HS030E H-FS45150

Verdubbel uw lens-cashback bedrag bij elke gelijktijdige aankoop (dezelfde dag) van een Lumix G systeemcamera.

4 STUUR UW DOSSIER (4) op onder een voldoende gefrankeerde omslag binnen de 15 kalenderdagen na aankoop van uw product 
(datum van de factuur/kassaticket en de poststempel gelden als bewijs), naar het volgende adres:
PANASONIC BELGIUM • CASHBACK OPTIQUES LUMIX –ACTIE NR 8124 • BRUSSELSESTEENWEG 502 • 1731 ZELLIK • BELGIUM

5 BEVESTIGING VAN UW DOSSIER: Indien uw dossier aan alle voorwaarden van de aanbieding voldoet, ontvangt  
u de terugbetaling via bankoverschrijving binnen de 8 weken na einddatum van deze actie.

2 VUL het volledige deelnameformulier duidelijk in en controleer alle doorgegeven informatie.
Naam**:  ......................................................................................................................................... Voornaam**:  ..................................................................................................

Adres**: N° ..............................................................  Straat:  ....................................................................................................................................................................................

Postcode:  ...................................................................Gemeente:  ............................................................................................................................................................................

E-mailadres: ....................................................................@ ......................................................... IBAN-BIC:  ........................................................................................................
❑ Ik aanvaard andere informatie en promotionele aanbiedingen van Panasonic te ontvangen (indien u dit vakje niet aankruist, zullen uw persoonsgegevens alleen gebruik worden in 
 het kader van deze aanbieding en zullen ze verder niet bewaard worden)   ** Gegevens verplicht in te vullen.

HOE TE WERK GAAN OM VAN DIT AANBOD TE GENIETEN?
Om de terugbetaling te bekomen, gelieve onderstaande stappen te volgen.

(1) Dit aanbod is geldig voor alle aankopen van een Lumix lens (enkel op de actiemodellen, lijst hierboven vermeld), aangekocht tussen 2 mei en 31 juli 2016 in België of Luxemburg en 
onder beperking van de beschikbare voorraad. Aanbod enkel geldig voor particulieren. Aanbod geldig op één deelname per gezin (zelfde naam, zelfde adres, zelfde IBAN en BIC nummer) en 
cumuleerbaar met andere lopende Lumix acties. Het aanbod is van toepassing op aankopen van nieuwe producten en geldt niet voor tweedehandsproducten. Wat betreft internetaankopen, 
dient de factuur uitgegeven te zijn in het Frans of het Nederlands en afkomstig te zijn van een .fr of een .be of .lu website of de maatschappelijke zetel gevestigd in België of Luxemburg.  
(2) Alle deelnames die onvolledig, onleesbaar, frauduleus, onvoldoende gefrankeerd of niet overeenkomstig zijn met de algemene voorwaarden zullen als niet-conforme aanvragen beschouwd 
worden en verworpen worden. Geen enkel dossier met de bewijzen van aankoop zal teruggestuurd worden naar de afzender. (3) Enkel de originele streepjescode conform hierboven getoond 
voorbeeld, zal aanvaard worden. (4) De connectiekosten, de portkosten en de deelnamekosten zullen niet terugbetaald worden. Het aangetekend verzenden met ontvangstbewijs van uw dossier 
wordt ten zeerste aangeraden omdat u hiermee de ontvangst van uw dossier door HighCo Data kunt bewijzen. Panasonic behoudt zich het recht om dit aanbod indien nodig op te schorten, te 
wijzigen of te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald in de Franse wetgeving. De terugbetaling is onderworpen aan het langdurig bezit van de goederen. Panasonic France behoudt zich het 
recht voor om het terugbetaald bedrag terug te vorderen indien het product teruggestuurd zou zijn naar de aankoopplaats ervan. Bij het opsturen van de aankoopbewijzen gaat u akkoord met de 
algemene voorwaarden van dit aanbod. Op grond van de Wet, Bescherming persoonsgegevens van 06/01/1978 (laatst gewijzigd 2014) hebben deelnemers recht op toegang tot, op het laten wijzigen 
van en op het bezwaar maken tegen hun verzamelde persoonsgegevens. Zij kunnen van hun recht gebruik maken door Panasonic France een schriftelijk verzoek te sturen. Tenzij anders toegelaten, 
zullen uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden in het kader van deze aanbieding en zullen ze verder niet bewaard worden. 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 13178.

3 GELIEVE de elementen op te sturen die hieronder vermeld staan (2):
• De ingevulde bon
• Een kopie van het kassaticket of de factuur van het product (voor de aankopen op  
 internet, print de factuur die u per e-mail heeft ontvangen), omcirkel de referentie  
 van het aangekochte product en de datum van aankoop. Indien deze gegevens niet  
 worden aangeduid, zal de aanvraag niet aanvaard worden en zal de terugbetaling  
 niet mogelijk zijn
• De originele streepjescode en het serienummer (3) uit de verpakking van het  
 aangekochte product knippen zoals het voorbeeld hiernaast (kopieën worden niet aanvaard):
• Uw bankrekeningnummer onder IBAN/BIC formaat afkomstig van een bank in de EU. Additionele kosten worden aangerekend 
 voor een transfer naar een bank buiten België en Luxemburg.
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