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Wanneer kom ik in aanmerking voor de promotie?
Je ontvangt een gratis Nationale Tijdschriftenbon bij aankoop van een van de DECT senioren telefoon actiemodellen. De actie 
is uitsluitend geldig op aankopen van een actiemodel in de periode van 1 november 2017 t/m 7 januari 2018 bij een dealer 
gevestigd in Nederland.

Wat is de waarde van de Nationale Tijdschriftenbon? 
Afhankelijk van het actiemodel dat je hebt aangekocht ontvang je een unieke cadeaucode met een bepaalde waarde. Deze 
actie is uitsluitend geldig op de onderstaande Panasonic DECT producten met bijbehorende cadeaubedragen: 

Product Waarde Nationale Tijdschriftenbon
KX-TGE210NLN Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 7,50

KX-TGE212NLN Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 12,50

Hoe kan ik mij registreren voor deelname aan de promotie?
Volg onderstaande stappen om je aanvraag te registreren.  

Stap 1:  Ga naar www.panasonic.nl/acties en kies voor de DECT actie
Stap 2:  Klik op de link naar het actieformulier en volg het registratieproces: 
   - Vul de benodigde gegevens in
  - Upload een kopie of duidelijke foto van de originele kassabon* 
   - Upload een kopie of duidelijke foto van de originele streepjescode waarop het 
                   serienummer goed zichtbaar is (te vinden op de verpakking van je nieuwe product).**
Stap 3:  Rond het registratieproces succesvol af. Na controle ontvang je per e-mail een unieke code die je kunt verzilveren  
  bij www.nationaletijdschriftenbon.nl 

* Zorg dat op de foto of kopie van de bon de aankoopdatum, het typenummer van het product en de naam van de dealer duidelijk zichtbaar zijn. 

** Zorg dat op de foto of kopie van de streepjescode het typenummer en serienummer van het product duidelijk zichtbaar zijn.

Ik kan mij niet registreren, wat moet ik doen?
Loop je tegen problemen aan tijdens het registratieproces? Neem dan contact op met het Panasonic 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

Waar kan ik de streepjescode van mijn product vinden?
De streepjescode bevindt zich aan de buitenzijde van de doos. Bij de streepjescode wordt ook de EAN code en het 
serienummer vermeld. 

Waar kan ik het serienummer van mijn product vinden?
Het serienummer wordt vermeld op de streepjescode, aan de buitenzijde van de verpakking. Het serienummer van een 
Panasonic DECT telefoon bestaat uit 11 karakters in een combinatie van cijfers en letters.  

Let op! Staat er een % teken voor je serienummer? Dan hoef je het % niet te vermelden in het registratieproces.

Ik heb meerdere actiemodellen aangeschaft, kan ik met meerdere modellen deelnemen aan deze actie?
Voor elk aangekocht actiemodel heb je recht op de Nationale Tijdschriftenbon (mits je voldoet aan de overige voorwaarden). 
Wanneer je meerdere actiemodellen hebt aangeschaft, dien je deze afzonderlijk van elkaar te registreren voor deelname.

Wanneer kan ik een reactie met de unieke code verwachten?
Panasonic streeft ernaar om de unieke cadeaucode binnen 2 weken na goedkeuring van de registratie per mail toe te sturen 
naar het opgegeven e-mailadres.

>>

http://www.nationaletijdschriftenbon.nl
mailto:callcenter.nl%40eu.panasonic.com?subject=


Ik heb de kassabon niet bewaard, wat nu?
Het is niet mogelijk deel te nemen aan deze actie zonder een duidelijke foto of kopie van de originele kassabon. Je kunt 
proberen om via je verkooppunt nog een kopie van de bon op te vragen.  

Let op! Ook voor de garantie op het product is het van belang de aankoopbon goed te bewaren. 

Ik heb de doos al weggegooid, wat nu?
Wanneer je de doos niet meer hebt is het toegestaan om een foto te maken van het serienummer op het product. Op een 
DECT telefoon tref je het serienummer aan de onderkant van het basisstation. Uiteraard moet de aankoopbon overeenkomen 
met dit type- en serienummer en dien je aan alle overige voorwaarden te voldoen. 

Mijn aankoop is niet op voorraad en wordt buiten de actieperiode geleverd, kan ik nog wel meedoen aan de promotie?
T/m 31 januari 2018 is het mogelijk om je aankoop te registreren voor een gratis Nationale Tijdschriftenbon. Vraag bij jouw 
verkooppunt om op de aankoopbon te vermelden dat het product binnen de actieperiode al is besteld en/of aangekocht. 

Ik heb geen bevestiging van mijn registratie ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Neem contact op met het Panasonic 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
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