
LUMIX G80
GRATIS ADOBE CREATIVE CLOUD 

Actievoorwaarden 
LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. 

ACTIE 
Ontvang 1 jaar gratis Adobe Creative Cloud abonnement bij aankoop van een LUMIX DMC-G80.

WAT MOET JE DOEN?
Stap 1:  Ga naar www.panasonic.nl/acties en kies voor de LUMIX G80 actie
Stap 2:  Klik op de link voor het registratieproces en doorloop de volgende stappen:
  - Vul de benodigde gegevens in
  - Upload een foto of kopie van je originele kassabon* 
   - Upload een foto of kopie van de originele streepjescode** 
Stap 3:  Rond het registratieproces succesvol af 

*    Zorg dat op de foto of kopie van de bon de aankoopdatum, het typenummer van de TV en de naam van de dealer duidelijk zichtbaar zijn. 
**  Zorg dat op de foto of kopie van de streepjescode het serienummer duidelijk zichtbaar is. 
 
ACTIETERMIJN

• Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 17 oktober 2016 t/m 17 november 2016 bij een van de  
deelnemende dealers. 

• De unieke activeringscode voor het Adobe Creative Cloud abonnement dient op uiterlijk 17 december 2016 verzilverd 
te zijn. Na deze datum is de activeringscode niet meer geldig. 

ACTIEMODELLEN
• Deze actie is uitsluitend geldig op de onderstaande Panasonic G80 modellen: 
 - DMC-G80EG-K 
 - DMC-G80MEG-K 
 - DMC-G80HEG-K

VOORWAARDEN
• 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 LUMIX 
G80 – Creatieve Cloud (hierna: “Actie”) en zijn tevens te raadplegen op www.panasonic.nl/acties

 
DEELNAME

• Deze Actie geldt uitsluitend voor consumenten ouder dan 18 jaar, woonachtig in EER, EU en Zwitserland. 
• 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)

• Actiemodellen: 
- DMC-G80EG-K 
- DMC-G80MEG-K 
- DMC-G80HEG-K

• Alle Actie producten moeten nieuwe en originele Panasonic producten zijn. Tweedehandse aankopen, volledig 
herstelde of gereviseerde producten, geïmporteerde producten van buiten de EER of producten die vals zijn of op enige 
wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ondernemingen in de Panasonic groep komen niet in 
aanmerking voor deze Actie. 

• Aanvragen voor aangekochte Actie producten die zijn doorverkocht aan derden komen niet in aanmerking voor deze Actie. 
• Het is niet toegestaan voor dealers om aanvragen in te zenden namens hun klanten.

>>
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GESCHENK
• Het geschenk voor de Actie is een gratis abonnement op het Adobe Creative Cloud Photography Plan (het “Geschenk”) 

gedurende 12 maanden.
•  Teneinde het Adobe Creative Cloud Photography Plan te gebruiken, zullen deelnemers zich moeten registreren bij 

Adobe en zich akkoord verklaren met de relevante algemene voorwaarden van de dienstverlening van Adobe. 
•  Om het Geschenk te verzilveren, zullen de deelnemers een activeringscode-link ontvangen. Dit zal naar het 

e-mailadres worden verzonden dat wordt opgegeven in het aanvraagformulier. De activeringscode kan onmiddellijk 
worden gebruikt. Om de activeringscode te gebruiken dienen deelnemers de instructies te volgen op de verzilverings-
pagina voor activatie van een nieuw account bij Adobe of voor de toevoeging aan een bestaand account.

•  Het Geschenk aangeboden in het kader van deze Actie is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar, noch zijn geld, 
krediet of producten beschikbaar als alternatief.

•  In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Panasonic zich het recht om een vergelijkbaar alternatief 
Geschenk van dezelfde of hogere waarde aan te bieden zonder voorafgaande kennisgeving.

AANVRAAGPROCEDURE 
•  Om van deze Actie gebruik te kunnen maken, moet de Deelnemer na aankoop het online aanvraagformulier via www.

panasonic.nl/acties invullen en een kopie van het aankoopbewijs of factuur te uploaden. Op het aankoopbewijs moet 
duidelijk de aankoopdatum, naam van het Actiemodel en naam van de dealer zichtbaar zijn. Ook een kopie of foto van 
de streepjescode dient geüpload te worden. Hierbij moet het serienummer van het Actiemodel duidelijk zichtbaar zijn. 

• Aanvragen kunnen tot uiterlijk 17 december 2016 ingediend worden. Alle aanvragen na deze datum komen niet meer in 
aanmerking voor de Actie. 

• Na verzending van het online registratieformulier, ontvangen deelnemers een automatische e-mail waarbij de 
ontvangst van de aanvraag wordt bevestigd en de volgende stappen worden vermeld. De overeenstemming van de 
aanvraag met deze algemene voorwaarden wordt gecontroleerd.

•  Aanvragen voor Deelnemende Producten die worden teruggestuurd naar een verkoper zijn niet geldig.
•  De deelnemer dient zowel een afbeelding van de barcode van het product als een kopie van het aankoopbewijs 

te verstrekken, bij gebreke zal de Organisator de aanvraag niet verwerken. Indien, om welke reden dan ook, de 
deelnemer de doos van het product niet heeft bewaard, zal de Organisator een foto van het serienummer op de 
onderkant van het Deelnemend Product accepteren.

• Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere promoties van Panasonic en er wordt geen alternatief in 
contanten aangeboden. 

• Deze promotie is niet geldig voor werknemers van Panasonic, hun agenten, groothandelaren, wederverkopers, 
winkelpersoneel, verkopers of eenieder in verband met het aanbod. 

VERZILVERINGSPROCEDURE 
•  Wanneer de Deelnemer binnen 35 dagen na de indiening van de aanvraag het aangeboden Geschenk niet per e-mail 

heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met het Panasonic Customer Callcenter via de gegevens onderaan 
deze Actievoorwaarden. Bij melding na deze termijn, alsook buiten de Aanvraagtermijn tot 17/12/2016, worden niet in 
behandeling genomen. 

 
PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

•  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

•  Gegevens zullen moeten worden gedeeld met Adobe Systems Software Limited ter controle van activeringscodes 
verstrekt aan de deelnemers.

>>
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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

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

Actievoorwaarden.
•  De Organisator behoudt zich het recht voor de toelatingsvoorwaarden van alle aanvragen te controleren om zich te 

beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of dubbele aanvragen, met inbegrip van, zonder beperking, het verplichten 
van de deelnemer tot het verstrekken van bewijzen dat hij/zij het product niet retourneerde binnen 28 dagen vanaf 
het moment van levering. Aanvragen met betrekking tot geretourneerde producten, frauduleuze inzendingen of 
inzendingen waarbij ter slechter trouw is gehandeld zullen ongeldig worden verklaard.

•  De Organisator behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen alsook deze actie te 
allen tijde te wijzigen of te annuleren.

•  Slechts één aanvraag per aangekocht Deelnemend Product kan worden ingediend.
•  “Adobe” is een handelsmerk gedeponeerd in het VK en andere landen.
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