
  
 

 

EXPERIENCE FRESH CASHBACK ACTIE 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 

 

 
 
Wanneer kom ik in aanmerking voor de promotie? 
Bij aankoop van een Panasonic magnetron, broodbakmachine of slow juicer actiemodel ontvang je tot 
€75,00 retour. Deze actie is uitsluitend geldig op aankopen van een van de deelnemende actiemodellen 
gedaan tussen 1 oktober 2019 t/m 30 november 2019 bij een van de deelnemende dealers gevestigd in 
Nederland. 
 
Hoe kan ik mij registreren voor deelname aan de promotie? 
Volg de stappen hieronder om je cashbackaanvraag te registreren.  
 
Stap 1: Knip de streepjescode uit de doos en maak een foto van de streepjescode én de doos waaruit 
deze geknipt is. 
Stap 2: Ga naar www.panasonic.nl/acties en kies voor de cashbackactie Experience Fresh 
Keukenapparatuur 
Stap 3: Klik op de link naar het actieformulier en volg het registratieproces:  
  - Vul de benodigde gegevens in 

- Upload een kopie of duidelijk foto van de originele kassabon*  
  - Upload een duidelijke foto van de uitgeknipte streepjescode ** 
Stap 4: Rond het registratieproces succesvol af, daarna ontvang je per e-mail een bevestiging van je    
  registratie en word je op de hoogte gehouden met de status van je cashbackaanvraag.  
 
* Zorg dat op de foto of kopie van de bon de aankoopdatum, het typenummer van het actiemodel en de naam van de dealer duideli jk zichtbaar 

zijn.  

** Zorg dat op de foto van de streepjescode duidelijk te zien is dat deze uitgeknipt is samen met de doos waaruit de code is geknipt.  

 
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 en het serienummer van mijn product vinden? 
De streepjescode bevindt zich aan de buitenzijde van de doos. Hier vind je hier ook de EAN code. 
 
Ik heb de doos al weggegooid, wat nu? 
Het is niet mogelijk deel te nemen aan deze actie zonder een foto van de uitgeknipte streepjescode én 
de doos waaruit deze geknipt is. 
 
Ik heb meerdere actiemodellen aangeschaft, kan ik met meerdere modellen deelnemen aan deze 
actie? 
Voor elk aangekocht actiemodel heb je recht op de cashback (mits je voldoet aan de overige 
voorwaarden). Wanneer je meerdere actiemodellen hebt aangeschaft, dien je deze afzonderlijk van 
elkaar te registreren voor deelname. 
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EXPERIENCE FRESH CASHBACK ACTIE 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 

 
Wanneer kan ik het retourbedrag op mijn rekening verwachten? 
Panasonic streeft ernaar om het cashback bedrag binnen 10 weken na goedkeuring van de cashback 
registratie over te maken naar het opgegeven rekeningnummer. 
 
 
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.  
 
 
Mijn aankoop is niet op voorraad en wordt buiten de actieperiode geleverd, kan ik nog meedoen 
aan de promotie? 
T/m 12 december 2019 is het mogelijk een cashbackaanvraag in te dienen. Vraag bij jouw verkooppunt 
om op de aankoopbon te vermelden dat het product binnen de actieperiode al besteld en/of aangekocht 
is.  
 
 
Ik heb ondanks dat ik me geregistreerd heb, geen bevestiging van registratie ontvangen. Wat 
moet ik nu doen? 
Heb je geen bevestiging van je registratie ontvangen? 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 
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