
Japans mes aanbieding voor terugbetaling – Aanbiedingsvoorwaarden  
 
E-mail: Panasonic@promotion-support.com 
 
Periode aanbieding: 15-09-2016 – 15-01-2017 
Claim Deadline: 01/02/2017 
 
1. Japans mes aanbieding voor terugbetaling (hierna genoemd "Aanbieding") wordt aangeboden door 

Panasonic Frankrijk, filiaal van Panasonic Marketing Europe GmbH, 1 - 7 rue du 19 Mars 1962, 92230 
Gennevilliers, Frankrijk. (de "Aanbieder").  

 
AANVAARDBAARHEID 
 
2. De Aanbieding is van toepassing op inzittenden van de EER, van 18 jaar of ouder. 
3. Alle aankopen komen in aanmerking voor een gratis Japans mes wanneer het een deelse terugbetaling 

betreft van deze Aanbieding, beperkt tot 2 aankopen per inschrijvingsgegevens. 
4. Om in aanmerking te komen voor de aanbieding, moeten deelnemers een nieuw (niet tweedehands) 

(keukenapparaat MK-F800SX, mixer MX-ZX1800SX) “Gekwalificeerd Product” aankopen bij een 
deelnemend verkooppunt in het Verenigd Koninkrijk of in de Republiek Ierland gedurende de 
Aanbiedingsperiode. Klachten met betrekking tot producten die vóór of na deze Aanbiedingsperiode 
aangekocht zijn worden als ongeldig beschouwd. 

5. Alle Gekwalificeerde Producten moeten nieuwe en authentieke producten van Panasonic zijn. Aankopen 
van tweedehands, gerenoveerde of gerepareerde producten en producten die geïmporteerd zijn van 
buiten de EER of producten die geïmiteerd zijn of die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten 
van Panasonic group of Companies op welke manier dan ook komen niet in aanmerking voor deze 
Aanbieding. 

 
GESCHENK 
 
6. Het geschenk van de Aanbieding is een gratis traditionele Japanse messenset of mes, het ‘Geschenk’ 

(messenset in een doos verpakt, bij de aankoop van een keukenapparaat MK-F800SXE, gelaagd metalen 
hoogwaardig mes bij de aankoop van een mixer MX-ZX1800SXE). 

7. Het Geschenk dat bij deze Aanbieding gegeven wordt, is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en kan niet 
vervangen worden door contant geld of een tegoedbon. 

8. De Aanbieding is gelding zolang de voorraad strekt. 
9. In het geval van onvoorziene omstandigheden, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om een 

vervangend geschenk aan te bieden van dezelfde of een hogere waarde, zonder kennisgeving.   
 
REGISTRATIEBELEID 

 
10. Om voor de aanbieding in aanmerking te komen, moet de Deelnemer binnen de Aanbiedingsperiode 

een Aanbiedingsproduct aankopen en zijn/haar inschrijving tussen 15 september 2016 en 1 februari 
2017 online registreren op de website (www.panasonic.com/fr/promotions), een kopie van een 
volledige aankoopbon uploaden (geen bewijs van overschrijving) met het serienummer van het 
product dat op de voet van het product of aan de zijkant van de productverpakking staat, de 
afbeelding van het serienummer en de barcode, uiterlijk op 01-02-2017. Registraties die na deze 
datum gedaan worden komen niet in aanmerking voor de Aanbieding. Zorg ervoor dat op uw 
aankoopbon de naam van het product vermeld staat (modelnummer), de prijs, de naam van de 
winkel en de datum van aankoop. 

11. De Aanbieder is niet aansprakelijk in geval van technische storingen, aan hardware, software, aan de 
server, de website of andere storingen of schade van welke aard dan ook, waardoor een deelnemer 
zich niet zou kunnen inschrijven voor deelname aan de Aanbieding.  

12. Registraties per fax, telefoon, e-mail of schriftelijk worden niet aanvaard. Onleesbare, onvolledige of 
gewijzigde registraties worden als nietig beschouwd, evenals registratieformulieren die niet in 
overeenstemming met deze algemene voorwaarden ingevuld zijn. 

13. Na inlevering van de online registratie ontvangen deelnemers een automatisch e-mailbericht met de 
bevestiging van ontvangst van hun registratie en de volgende stappen van het registratiebeleid. Uw 

http://www.panasonic.com/fr/promotions


registratie wordt gecontroleerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Registraties 
van Gekwalificeerde Producten zijn niet geldig wanneer deze producten geretourneerd zijn naar de 
verkoper en de deelnemer daarvoor volledige teugbetaling ontvangen heeft. In dat geval heeft de 
Aanbieder het recht om reeds geleverde geschenken terug te vorderen. 

14. De Aanbieder zal een registratie niet verwerken indien de deelnemer geen geldige kopie kan afgeven 
van de aankoopbon, het serienummer van het product en een afbeelding van het serienummer en de 
barcode. 

 
 
TERUGBETALINGSBELEID 
 

15. Houdt rekening met een termijn van 28 dagen met ingang van onze bevestigingsdatum voordat u het 
aangeboden geschenk ontvangt. Indien u uw aangeboden geschenk niet ontvangen heeft binnen de 
verwachte 28 dagen, neem dan contact met ons op, via de contactgegevens hierboven, en wel binnen 
een termijn van 35 dagen na het indienen van uw registratie. Registraties die na deze termijn 
ontvangen worden en registraties die na de Registratietermijn (01-02-2017) ontvangen worden, 
kunnen helaas niet meer verwerkt worden. 

 
PRIVACYBELEID & GEGEVENSBESCHERMING 
 

16. De verantwoordelijke voor het gegevensbeheer is Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 
43, 65203 Wiesbaden, DUITSLAND; datenschutz@eu.panasonic.com 

17. Het type gegevens dat verzameld wordt: aanhef, voornaam, achternaam, postadres, land en e-
mailadres. 

18. Het doel van de gegevensverzameling: gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en 
opgeslagen voor de aanbieding. Wanneer een deelnemer instemt met het ontvangen van 
productinformatie en special aanbiedingen van Panasonic, wordt het type gegevens dat hierboven 
vermeld wordt eveneens verzameld, verwerkt en opgeslagen voor datzelfde doel. Gegevens van reeds 
bestaande klanten worden vergeleken en bijgewerkt met de gegevens die naar aanleiding van deze 
aanbieding ontvangen zijn. 

19. Alle gegevens worden 7 dagen na afloop van de aanbieding verwijderd, tenzij dergelijke gegevens 
noodzakelijk zijn voor het ontvangen van productinformatie en speciale aanbiedingen van Panasonic. 
Dergelijke gegevens worden verwijderd in geval van intrekking van de instemming. Deze intrekking 
moet geadresseerd worden aan de Panasonic Organisatie van uw land.  

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

20. Door zich te registreren voor dit Geschenk, worden de aanvragers geacht deze algemene 
voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 

21. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de aanvaardbaarheid van alle registraties te 
controleren om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of herhaaldelijke registraties, 
eveneens, zonder beperking, om de deelnemer te vragen om te bewijzen dat deze het product niet 
geretourneerd heeft binnen de periode van 28 dagen met ingang van de leveringsdatum. Registraties 
van geretourneerde producten, kwade trouw of frauduleuze aanmeldingen of registraties die om een 
andere reden niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, zullen ongeldig 
verklaard worden. 

22. De Aanbieder houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen 
en om deze aanbieding op elk moment te wijzigen of terug te trekken. 

23. Er kan slechts één registratie per aangekocht Gekwalificeerd Product gedaan worden, met een 
maximum van twee registraties per persoon. 

24. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving. 
 
 


