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BIJ AANKOOP VAN EEN OLED-TV (1)

VAN 5 OKTOBER TOT EN MET 31 DECEMBER 2018



(1) Aanbod geldig bij aankoop van een Panasonic OLED-televisie uit een selectie van producten, tussen 5 oktober en 31 december 2018 inbegrepen in Europees Frankrijk (Corsica 
inbegrepen), Monaco, de DROM-COM (enkel Eurozone), België en Luxemburg, en tot zolang de voorraad strekt. Aanbod enkel voorbehouden voor particulieren. Aanbod beperkt tot één 
deelname per gezin (dezelfde naam, hetzelfde adres hetzelfde IBAN- en BIC-nummer) en niet cumuleerbaar met andere lopende aanbiedingen. Het aanbod is van toepassing op de 
aankoop van een nieuw product en niet op die van tweedehandsproducten. Indien het gaat om internetaankopen, moet de factuur opgemaakt zijn in het Frans of in het Nederlands en 
afkomstig zijn van een website met extensie .fr, .be, .lu, .com/fr, .com/be of .com/lu (2) Dossiers die onvolledig, onleesbaar, frauduleus, onvoldoende gefrankeerd zijn of niet voldoen 
aan de bovenvermelde voorwaarden, zullen als ongeldig worden beschouwd en worden afgewezen. Geen enkel dossier met de bewijzen van aankoop zal worden teruggestuurd.  
(3) Enkel het versturen van de originele streepjescode, overeenkomstig het voorbeeld hierboven, zal worden aanvaard. (4) De verbindings-, frankerings- en deelnamekosten worden 
niet terugbetaald. Het aangetekend verzenden met ontvangstbevestiging wordt ten sterkste aangeraden om het ontvangst van uw dossier door HighCo Data te kunnen aantonen. 
Dossiers die rechtstreeks naar de zetel van Panasonic France worden verstuurd, worden niet aanvaard. Panasonic behoudt zich het recht om deze aanbieding op te schorten, te 
wijzigen of te annuleren in geval van overmacht, overeenkomstig het Franse recht. De terugbetaling is onderworpen aan het langdurig behoud van het goed. Panasonic France 
behoudt zich het recht om het terugbetaalde bedrag terug te eisen, in het geval dat het product zou worden teruggestuurd. Door deel te nemen aan deze aanbieding, aanvaardt u 
de voorwaarden van deze actie. De verzamelde gegevens worden elektronisch verwerkt door HighCo in opdracht van Panasonic France, verantwoordelijk voor gegevensverwerking, 
gevestigd te 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 283 757, met als doel de terugbetalingen te beheren van haar commerciële aanbiedingen rond de 
producten en diensten van Panasonic. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor deze verwerking  en zijn bestemd voor de bevoegde diensten van Panasonic. De rechtsgrond 
van de verwerking is de toestemming van de betrokkenen. We bewaren uw gegevens gedurende één jaar na het afsluiten van de actie. De gegevens worden overgenomen door een 
dienstverlener in Marokko. Aangezien dit land zich buiten de EU bevindt, verloopt de overdracht overeenkomstig de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, zodat 
een voldoende passend niveau van bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Om hiervan een kopie te ontvangen, contacteer hcd_comite_securite@highco-data.fr. 
Overeenkomstig de Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, beschikt u over het recht om persoonsgebonden informatie te raadplegen, in vraag te stellen, te corrigeren, 
te verwijderen en de verwerking ervan te beperken, het recht om zich te verzetten tegen gegevensoverdraagbaarheid, tegen marketing of voor een gegronde reden, het recht om 
een klacht in te dienen bij de CNIL. Voor alle vragen, kunt u onze dienst Consumenten contacteren in het Frans en in het Vlaams op https://conso.highco-data.fr/. Te vermelden 
referentie : operatie n° 13605. Panasonic France - 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 283 757 – Filiaal van Panasonic Marketing Europe Gmbh - 
Maatschappelijke zetel : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Duitsland) - Wiesbaden HRB 13178.

Wat moet u doen om uw uitgestelde terugbetaling te ontvangen:

2 SURF NAAR www.panasonic.com (rubriek “Acties”) tussen 5 oktober en 20 januari 2019.   
Deelname is verplicht.  
	Vul het deelnameformulier volledig in en controleer alle ingevoerde gegevens.

4 VERSTUUR UW DOSSIER  op eigen kosten en onder voldoende gefrankeerde omslag verplicht binnen DE 20 KALENDERDAGEN 
VOLGEND OP UW AANKOOP (ten laatste op 20/01/2019 voor een aankoop uitgevoerd op 31/12/2018), poststempel geldt als bewijs:  
Voor België en Luxemburg UITSLUITEND naar volgend adres
CASHBACK OLED PANASONIC - Actie - 13605 - c/o HighCo Data - B.P. / P.B. 13849 - 1733  ASSE

5 DOSSIERBEVESTIGING: Als uw dossier aan alle voorwaarden van de aanbieding voldoet, zal uw terugbetaling via bankoverschrijving 
binnen de vier tot zes weken ontvangen. Deze termijn is indicatief.

Van 5 oktober tot en met 31 december 2018, BIJ AANKOOP VAN EEN PANASONIC OLED-TELEVISIE :

Panasonic betaalt u tot 250 € terug ! (1)

1 KOOP EEN PANASONIC TELEVISIE die in aanmerking komt voor de aanbieding volgens onderstaande lijst tussen 5 oktober en  
31 december 2018 inbegrepen, , in Europees Frankrijk (Corsica inbegrepen), Monaco, de DROM-COM (enkel Eurozone), België of  
Luxemburg  en geniet van een uitgestelde terugbetaling van 200€ of 250€ afhankelijk van het aangekochte product.

(1) Artikels Terugbetaalde bedragen
TX-65FZ950E, TX-65FZ830E, TX-65FZ800E 250€
TX-55FZ950E, TX-55FZ830E, TX-55FZ800E 200€

3 STEL UW DOSSIER SAMEN MET VOLGENDE ELEMENTEN :
	Afdruk van uw deelnamebevestiging die u ontvangt na deelname of noteer het deelnamenummer samen met uw gegevens op een 
 apart blad als u niet over een printer beschikt..
	Het origineel of een fotokopie van het kassaticket of van de factuur van het product en omcirkel 
 de productreferentie en de aankoopdatum van het product. Als deze gegevens niet duidelijk 
 worden omcirkeld, zal de aanvraag tot terugbetaling als ongeldig worden beschouwd en 
 zal de terugbetaling niet kunnen worden uitgevoerd.
	Het ORIGINELE etiket met de streepjescode en het serienummer zoals in het voorbeeld hiernaast, 
 uit te knippen uit de verpakking van het aangekochte product. (Fotokopieën worden niet aanvaard). 5 000000 000000
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