VAN 15 OKTOBER TOT EN MET 31 DECEMBER 2020

700

€
terugbetaald*

BIJ AANKOOP VAN EEN LUMIX S1/S1R/S1H OF S5
TOT

Full-frame zonder enig compromis
* Uit de lijst van deelnemende referenties (maximaal 6 verschillende lenzen).
Zie voorwaarden op de achterzijde en op panasonic.com tab “acties” aanbieding 2463

Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 – 92230 Gennevilliers. RCS Nanterre : B 445 283 757

PER AANGEKOCHTE LUMIX S LENS

Van 15 oktober tot en met 31 december 2020, betaalt Panasonic u bij elke
aankoop van een Lumix S1 / S1R / S1H of S5 tot 700 € terug per aangekochte
lens die voor deze actie in aanmerking komt (maximaal 6 verschillende lenzen).
Om een terugbetaling te ontvangen voor één of meerdere lenzen, moet u de onderstaande stappen volgen:

1- CONTROLEER VÓÓR UW AANKOOP OF DE WINKEL OF WEBSITE IN KWESTIE DEELNEEMT AAN DEZE ACTIE (NUMMER 2643), ga hiervoor naar
panasonic.com, tabblad ‘Acties’.

2- KOOP tussen 15 oktober en 31 december 2020, 1 Lumix S1/ S1R /

S1H of S5 camera en 1 tot 6 verschillende Lumix S lenzen uit de onderstaande lijst van referenties bij een deelnemende winkel of website (zie de
lijst van deelnemende dealers op de website van de actie), in België, Luxemburg, Europees Frankrijk (Corsica inbegrepen), Monaco of de Franse overzeese
gebieden (DROM-COM) die tot de eurozone behoren.
Om in aanmerking te komen, moeten de lenzen afzonderlijk worden aangekocht – niet als onderdeel van een kit of pack. Objectieven die samen met
een camerabody in een pack worden verkocht, komen niet in aanmerking.

*Referenties van de lenzen
die in aanmerking komen
S-E70200E
S-E2470E, S-X50E
S-R70200E
S-R1635E
S-R24105E

Terugbetaald bedrag (incl. btw)
700 €
600 €
300 €
250 €
200 €

*De lijst van de referenties die in aanmerking komen is beschikbaar op de webpagina van de actie
(nummer 2463) via panasonic.com, op het tabblad ‘Acties’

3- GA VÓÓR 20/01/2021

naar www.panasonic.com (tabblad ‘Acties’) en registreer uw inschrijving voor actie 2463. Registratie is verplicht. U moet het registratieformulier volledig invullen en alle ingevoerde gegevens controleren.

4- STEL UW UNIEKE DOSSIER SAMEN met de volgende elementen:
• Een afdruk van de deelnamebevestiging, die u via e-mail ontvangt na de validering van uw registratieformulier. Als u niet over een printer beschikt, noteer
dan uw deelnamenummer samen met uw volledige contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer) op een afzonderlijk blad.
• Een fotokopie van de kassabonnen of facturen (gedateerd tussen 15 oktober en 31 december 2020) voor uw aankoop van de Lumix S en de bijbehorende
lenzen. Omcirkel de naam van de dealer, de aankoopdatum, de prijs en de referentie van de gekochte producten.
Als de voornoemde gegevens niet duidelijk omcirkeld zijn en als de bestelbon niet wordt meegestuurd, wordt de terugbetalingsaanvraag als ongeldig beschouwd en kan de terugbetaling niet
worden uitgevoerd.
• Voor de Lumix S camera en voor elk van de aangekochte lenzen: het uitgeknipte deel van de verpakking
met daarop de streepjescode en het serienummer van het betreffende product, zoals in het hiernaast
getoonde voorbeeld. Let op: fotokopieën of gewoon losgemaakte etiketten worden niet aanvaard.

5- STUUR UW UNIEKE DOSSIER op uw eigen kosten en in een voldoende gefrankeerde enveloppe VERPLICHT VÓÓR 20/01/2021 (poststempel geldt
als bewijs). (Zelfs als u de Lumix S camera en de lenzen niet gelijktijdig aankoopt, moet de verzending van het dossier verplicht in één keer gebeuren.)
Voor Frankrijk – stuur uw dossier UITSLUITEND naar het volgende adres:
TAKE OFF N°2463 – OFFRE OPTIQUES LUMIX S HIVER 2020 – CS 50454 – 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Voor België en Luxemburg – stuur uw dossier UITSLUITEND naar het volgende adres:
TAKE OFF NR. 2463 – AANBIEDING LENZEN LUMIX S WINTER 2020 – Pelikaanstraat 3, Box 2020 – 2018 Antwerpen

6- DOSSIERBEVESTIGING: Als uw dossier voldoet aan alle voorwaarden van de aanbieding, ontvangt u binnen vier tot zes weken de
terugbetaling via bankoverschrijving. Deze termijn is indicatief.
U kunt de voortgang van uw terugbetalingsaanvraag zelf volgen door te klikken op het tabblad ‘Deelname volgen’ in de inschrijvingsmodule van
de aanbieding. Neem voor verdere informatie over deze actie contact op met de klantendienst via e-mail naar service.consommateur@take-off.fr
– vermeld in de onderwerpregel van uw mailbericht het referentienummer (2463) van de actie.
Eventuele bezwaren of klachten moeten worden ingediend vóór 1/03/2021. Na deze datum wordt de actie gesloten.

Deze aanbieding is geldig voor elke aankoop van een Lumix S1 / S1R / S1H of S5 camera en één of meerdere Lumix lenzen die voor deze actie in aanmerking komen (maximaal 6 VERSCHILLENDE Lumix lenzen), in de periode
van 15 oktober tot en met 31 december 2020, bij een deelnemende winkel of website in België, Luxemburg, Europees Frankrijk (Corsica inbegrepen), Monaco, de Franse overzeese gebieden (DROM-COM) die tot de eurozone behoren, en dit
zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding is voorbehouden voor natuurlijke en rechtspersonen en is beperkt tot één deelname per gezin of onderneming (dezelfde firmanaam, dezelfde naam, hetzelfde adres, hetzelfde e‑mailadres, zelfde
IBAN/BIC) en is niet cumuleerbaar met andere lopende aanbiedingen. Het bedrag van de terugbetaling kan alleen worden overgeschreven naar een bankrekening in de eurozone.
De aanbieding is van toepassing bij aankoop van een nieuw product met ‘CE’‑markering. Tweedehandsproducten zijn uitgesloten van de aanbieding. Indien het gaat om een online-aankoop, moet de factuur in het Nederlands of het
Frans zijn opgesteld en afkomstig zijn van een website waarvan de URL eindigt op .fr, .be, .lu, .com/fr, .com/be, .com/lu waarvan de maatschappelijke zetel in de Europese Unie is gevestigd (u vindt de adresgegevens in de algemene
verkoopvoorwaarden op de website). Dossiers die onvolledig, onleesbaar, frauduleus, of onvoldoende gefrankeerd zijn, of die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, worden als niet-conform beschouwd en afgewezen. Dossiers
die deze bewijsstukken bevatten, worden in geen geval terugbezorgd. Uitsluitend de originele streepjescodes, zoals getoond in het voorbeeld hierboven, worden aanvaard. Verbindingskosten, portkosten en deelnamekosten worden niet
terugbetaald. Verzending als aangetekende brief wordt sterk aanbevolen (UITSLUITEND voor Frankrijk) om de ontvangst van uw dossier te kunnen aantonen. Dossiers die rechtstreeks naar Panasonic France of Panasonic België
worden verzonden, worden niet aanvaard. Panasonic behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald in de Franse wetgeving. De terugbetaling gebeurt op
voorwaarde dat het product wordt aangekocht voor langdurig eigen gebruik. Panasonic Frankrijk behoudt zich het recht voor om het terugbetaalde bedrag terug te vorderen indien het product wordt geretourneerd. Indien er een vermoeden
is van fraude of vervalsing van een of meer bewijsstukken die in het kader van deze aanbieding moeten worden voorgelegd, of als er iets misgaat tijdens de deelname aan dit aanbod, behoudt Panasonic zich het recht voor een verzoek om
terugbetaling af te wijzen. In voorkomend geval behoudt Panasonic, of elke daartoe bevoegde persoon, zich het recht voor om het origineel van de factuur en een identiteitsbewijs van de deelnemer in kwestie op te eisen. Als blijkt dat er
fraude in het spel is, wordt de terugbetalingsaanvraag afgewezen. Panasonic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van aanvragen als gevolg van problemen waarover de onderneming geen zeggenschap heeft
(zoals bijvoorbeeld poststakingen, verkeerde bestelling van de post of fouten in de adressering). Door uw deelname aan deze aanbieding aanvaardt u de voorwaarden van deze actie.
De verzamelde persoonsgegevens worden in opdracht van Panasonic France (de verwerkingsverantwoordelijke), gevestigd te 1–7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Genneviliers – RCS Nanterre B 445 283 757, digitaal verwerkt door de onderneming
Take Off (de verwerker), met het oog op het beheer van de terugbetalingen in het kader van de commerciële aanbiedingen en promotieacties rond de producten en diensten van Panasonic. Deze verwerking wordt volledig in Frankrijk
uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde verwerking en worden na de afsluiting van de actie nog één jaar lang bewaard. Indien u ermee hebt ingestemd om commerciële informatie van het merk Panasonic
te ontvangen, worden uw gegevens doorgegeven aan de marketingafdeling van de onderneming. In overeenstemming met de Franse wet inzake informatica en vrijheden van 6 januari 1978 en overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 hebt u het recht op inzage, raadpleging en rectificatie of wissing van over u bewaarde gegevens, en het recht om de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
ook voor profileringsdoeleinden of om legitieme reden, het recht om klacht neer te leggen bij de Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL), en het recht om aanwijzingen te geven over de behandeling van uw persoonsgegevens
na uw overlijden. Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u zich wenden tot Panasonic France – correspondentieadres 1–7 rue du 19 mars 1962 92238, Gennevilliers, Frankrijk / via e-mail aan fr_dataprotection@eu.panasonic.com .

