
 

                                                                                                                                                                   

CAMPANHA DIGITAL IMAGING – CANAL FOTO 

CAMPANHA: 

 Com a compra de qualquer uma das câmaras inerentes à campanha o cliente recebe automaticamente, 

salvo rutura de stock, a oferta respetiva à mesma, para além do desconto no Preço De Venda ao Público 

Recomendado (PVPR) do devido produto  

 A campanha é limitada ao stock existente das ofertas, e tem início a partir do dia 1 de dezembro de 2016 

 A campanha é valida apenas nas lojas aderentes1 

 

PROMOÇÃO: 

X1000 

- Na compra de uma HC-X1000E o cliente tem direito a um desconto no PVPR no valor de 600€ para um 

preço final de compra de 2099€. Para além da redução no PVPR, o cliente recebe de oferta uma bateria 

extra (DMW-VBD58E-KC) avaliada em 200€. 

 

GH4R 

- Na compra de uma DMC-GH4RE-K o cliente tem direito a um desconto no PVPR no valor de 300€ para um 

preço final de compra de 1299€. Para além da redução no PVPR, o cliente recebe de oferta um grip (DMW-

BGGH3E) avaliado em 330€. 

 

GX80H 

- Na compra de uma DMC-GX80HECK o cliente tem direito a um desconto no PVPR no valor de 100€ para 

um preço final de compra de 899,99€. Para além da redução no PVPR, o cliente recebe de oferta uma 

objetiva (H-H025ME-K) avaliada em 200€. 

  

LX100 

- Na compra de uma DMC-LX100EGK o cliente tem direito a um desconto no PVPR no valor de 149,01€ para 

um preço final de compra de 649,99€. Para além da redução no PVPR, o cliente recebe de oferta um 

protetor de lente (DMW-LFAC1GUK) avaliado em 35€. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A gestão das entregas das ofertas e dos produtos ao cliente final fica a cargo das lojas aderentes à 

campanha. 

 

Telefone de contacto Panasonic: 707 78 00 70 

 

                                                           
1
 AFF-Material Fotografico, Lda; Colorfoto - Barreiros Da Silva, Lda; Niobo, Lda; Sociedade Optica Tecnica Optec, Lda (Bazar Do Vídeo); Tdurden, Comércio de 

Electrónica  


