
Panasonic VIERA 4K Cashback Actie 
(VIERA 4K TV series: AX630/AX800/AX900/X940)

Actievoorwaarden 

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR HET INVULLEN EN OPSTUREN VAN DE 
GEWENSTE DOCUMENTEN AANVAARDT U DE ACTIEVOORWAARDEN.

Actietermijn
•  Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 1 november 2014 en 15 januari 2015 bij een van de deelnemende 

dealers.
•  Maximaal 1 inzending per aangekocht product.
•  Inzendingen, die na 31 januari 2015 binnenkomen – evenals onvolledige inzendingen - worden niet in behandeling genomen.
•  Eventuele klachten omtrent de actie dienen ons te bereiken vóór 14 februari 2015.

Belangrijk
•  De actie is alleen geldig op de volgende Panasonic VIERA modellen: 
 AX630-serie:  TX-40AX630E / TX-48AX630E / TX-55AX630E
 AX800-serie:  TX-50AX800E / TX-58AX800E / TX-65AX800E
 AX900-serie:  TX-55AX900E / TX-65AX900E
 X940-serie: TX-85X940E
•  Bij aankoop van een van de bovenstaande actiemodellen krijgt u een gedeelte van het aankoopbedrag retour, respectievelijk:  

 € 200,- bij TX-65AX800E, TX-65AX900E, TX-85X940E      
 € 100,- bij TX-55AX630E, TX-58AX800E, TX-55AX900E     
 € 50,- bij TX-40AX630E, TX-48AX630E, TX-50AX800E   
•  De actie is uitsluitend van toepassing op aankopen gedaan bij deelnemende dealers (controleer deelnemende  

dealers op www.panasonic.nl/acties). 
•  (Internet)aankopen bij niet deelnemende dealers zijn uitgesloten van deelname. 
•  De actie is alleen geldig in de Benelux. De Panasonic VIERA 4K TV dient binnen de actieperiode in Nederland, België  

of Luxemburg te zijn aangekocht en geleverd.
•  Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het actiemodel bij uw verkooppunt.
•  De aanbieding is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
•  Panasonic behoudt zich het recht om actieproducten gedurende de actieperiode te wijzigen of aan te passen.
•  Maak van alle documenten kopieën, voordat u de originele opstuurt. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd  

als bewijs van ontvangst.
•  Panasonic is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
•  Wij streven ernaar om het bedrag binnen 6 weken na ontvangst van de documenten over te maken naar het opgegeven 

rekeningnummer bij een in de Benelux gevestigde bank.
•  Uw gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. 
•  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Hoe ontvangt u het Cashback bedrag retour?
•  Ga naar www.panasonic.nl/acties en vul online de actiecoupon in
•  Print deze en stuur hem samen met:
 1) Een kopie van de kassabon
 2)  De originele streepjescode van de verpakking van de TV in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop,  

vóór 31 januari 2015, op naar:

 Panasonic VIERA 4K Cashback Actie
 Postbus 33
 3454 ZG De Meern

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie kunt u contact opnemen via: helpdesk@panasonic.com


