
Actievoorwaarden 
LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. 

ACTIE 
Boek een LUMIX G workshop voor slechts € 25,- bij aankoop van een LUMIX DMC-GX80 of LUMIX DMC-G7.

HOE BOEK JE DE WORKSHOP?
Stap 1:  Ga naar www.panasonic.nl/acties en kies voor de LUMIX G Workshop actie
Stap 2:  Klik op de link voor het registratieproces en doorloop de volgende stappen:
  - Vul je persoonlijke gegevens in
  - Geef de unieke registratiecode op (te vinden aan de voorzijde van de voucher)
   - Kies de gewenste datum voor het bijwonen van de workshop
Stap 3:  Rond het proces succesvol af en je ontvangt binnen 1 week een bevestiging per e-mail met alle informatie.  
 
ACTIETERMIJN

• Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 1 november 2016 t/m 15 januari 2017 bij een van de  
deelnemende dealers.  

ACTIEMODELLEN
• Deze actie is uitsluitend geldig op de onderstaande LUMIX G modellen: 

 

LUMIX DMC-G7 modellen: LUMIX DMC-GX80 modellen:

DMC-G7EG-K DMC-GX80EG-K

DMC-G7KEG-K DMC-GX80EG-S

DMC-G7KEG-S DMC-GX80KEGK

DMC-G7MEG-K DMC-GX80KEGS

DMC-G7HEG-K DMC-GX80HEGK

DMC-G7WEG-K
       
VOORWAARDEN - ALGEMEEN

• Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Panasonic Netherlands gevestigd 
te ‘s-Hertogenbosch, aan het adres Europalaan 28E (hierna: “Panasonic”) georganiseerde promotionele actie (hierna: 
“Actie”) en zijn tevens te raadplegen op www.panasonic.nl/acties

• Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 
Actievoorwaarden.

• 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.

•  Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Panasonic gerechtigd 
één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of 
vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

•  Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 
Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

>>
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ACTIE
•  Deze Actie geldt uitsluitend voor consumenten ouder dan 18 jaar, woonachtig in Nederland. 
•  De Actie is uitsluitend van toepassing bij aankoop van de genoemde Actiemodellen binnen de Actieperiode, gedaan bij 

een van de deelnemende LUMIX G dealers gevestigd in Nederland. (controleer de deelnemende dealers op  
www.panasonic.nl/acties)

•  Aankopen bij niet deelnemende dealers zijn uitgesloten van deelname. 
•  Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Actiemodellen bij jouw verkooppunt.
•  Maximaal 1 inzending per persoon, per product toegestaan. 
•  De Actie is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties. 
•  Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen of incomplete inzendingen.
•  Panasonic adviseert om de originele aankoopbon samen met de bevestigingsmail die je ontvangt voor je deelname 

goed te bewaren.
•  De Panasonic LUMIX G workshops zullen worden gegeven in een professionele fotostudio te Almere, op verschillende 

data in december 2016 t/m maart 2017. Voor de exacte data raadpleeg de website www.panasonic.nl/acties.
•  Per consument, per aankoop en per actiecoupon is slechts één aanvraag tot deelname van één persoon mogelijk. Dit 

betekent dat introducees géén recht hebben tot deelname aan de Panasonic LUMIX G workshop.
•  Registratie voor deelname aan de Panasonic LUMIX G workshop kan uitsluitend via het digitale registratieformulier 

op www.panasonic.nl/acties. Inschrijvingen per post, e-mail, fax, telefoon of anderszins worden niet in behandeling 
genomen. 

•  Registreren voor deelname aan de workshop is mogelijk tot uiterlijk 28 februari 2017. Inschrijvingen die ná 28 februari 
2017 binnenkomen of incomplete registraties worden niet in behandeling genomen.

•  Panasonic behoudt zich het recht de actie te beëindigen, locaties en data te wijzigen, workshops te laten vervallen, 
workshops samen te voegen of extra workshops te organiseren. Panasonic heeft geen verplichting tot het organiseren 
van extra workshops.

•  Panasonic streeft ernaar om de bevestiging van de registratie en deelname met alle benodigde informatie betreft de 
workshop binnen 1 week na registratie toe te sturen per e-mail.

•  De LUMIX G workshop wordt in opdracht van Panasonic uitgevoerd door Focus.
•  In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken 

deelnemer van de deelname uit te sluiten.
•  Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in combinatie met deze actie en zullen niet gedeeld worden met een 

derde partij voor andere doeleinden dan gerelateerd aan deze actie. Jouw gegevens worden behandeld conform ons 
Privacy beleid: http://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html

•  Jouw gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistratie.
•  Inzendingen die ná 28 februari 2017 binnenkomen of incomplete inzendingen worden niet in behandeling genomen.
•  Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 31 maart 2017.
•  Druk- en zetfouten voorbehouden.

LUMIX GX80 EN LUMIX G7  
WORKSHOP ACTIE

 
Voor vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie kun je 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
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