
PANASONIC REVIEW ACTIE
2 MAANDEN GRATIS VIDEOLAND

Actievoorwaarden 
LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

ACTIE
Schrijf een review over je nieuwe Panasonic TV en ontvang 2 maanden gratis Videoland! 
Bij Videoland kijk je exclusief het beste van Nederlandse bodem. Van cabaret tot horror, van romantische komedie tot actie, 
van documentaire tot filmhuis en de leukste titels speciaal voor kinderen. Je raakt nooit uitgekeken, want er komen wekelijks 
nieuwe titels bij. Videoland kijk je natuurlijk op je Panasonic Smart TV!

Hoe werkt de actie? 
Stap 1:  Schrijf vóór 16 januari 2017 een review over je nieuwe Panasonic TV (uitsluitend geldig op actiemodellen)  

op www.kieskeurig.nl of www.beslist.nl
Stap 2:   Na het plaatsen van de review ontvangt ontvang je een bevestiging per e-mail. Mail deze bevestiging  

vóór 31 januari 2017 door naar: promotion.nl@eu.panasonic.com
Stap 3:  Jouw unieke actiecode voor 2 maanden gratis Videoland wordt vervolgens z.s.m. per e-mail naar je verstuurd.

ACTIETERMIJN
Deze actie is geldig op geschreven reviews over de Panasonic actiemodellen welke vóór 16 januari 2017 zijn geplaatst op 
één van de genoemde websites www.kieskeurig.nl en www.beslist.nl

ACTIEMODELLEN
Deze actie is uitsluitend geldig op onderstaande Panasonic 2016 modellen: 

DXW904  serie TX-65DXW904, TX-58DXW904

DXW804  serie TX-58DXW804, TX-50DXW804

DXW784  serie TX-65DXW784, TX-58DXW784, TX-50DXW784

DXN788  serie TX-58DXN788, TX-50DXN788

DXX789 serie TX-50DXX789

DX730 serie TX-58DX730, TX-50DX730, TX-40DX730

DXW704  serie TX-58DXW704, TX-50DXW704, TX-40DXW704



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.

Actie
•  Deze Actie geldt uitsluitend voor consumenten ouder dan 18 jaar, woonachtig in Nederland. 
•  Deze Actie is uitsluitend van toepassing bij aanschaf van een van de genoemde actiemodellen, gedaan in Nederland.
•  Deze Actie is geldig op geschreven reviews (over de genoemde actiemodellen in deze Actievoorwaarden) welke vóór  

16 januari 2017 zijn geplaatst op één van de genoemde websites www.kieskeurig.nl en www.beslist.nl
•  Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij uw verkooppunt.
•  Maximaal 1 inzending per persoon, per product toegestaan op 1 van de genoemde review websites. 
•  Na het plaatsen van de review dient de Deelnemer zelf de bevestiging van de review door te mailen aan  

promotion.nl@eu.panasonic.com  
Dit kan tot uiterlijk 31 januari 2017. De actiecode voor 2 maanden gratis Videoland wordt vervolgens per e-mail aan de 
Deelnemer verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. 

•  Panasonic streeft ernaar de actiecode binnen 2 werkweken aan de deelnemer te versturen.
•  Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen of incomplete inzendingen.
•  De unieke actiecode geeft Deelnemer recht op een proefabonnement bij Videoland (t.w.v. €8,99 per maand) en stopt na  

2 maanden automatisch.
•  De actiecode is niet inwisselbaar voor geld.
•  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 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

•  Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistratie.
•  Inzendingen die ná 16 januari 2017 binnenkomen of incomplete inzendingen worden niet in behandeling genomen.
•  Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 31 januari 2017.
•  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Voorwaarden Videoland
•  Door gebruik te maken van de actie en zich te registreren voor een Videoland abonnement gaat Deelnemer akkoord met de 

gebruikersvoorwaarden van Videoland en is Deelnemer gebonden aan gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden 
van Videoland zijn te raadplegen op: https://www.videoland.com/klantenservice/voorwaarden 

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
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