
 
 

 
 

Actievoorwaarden  
Nikon SummerDeal 2014 

 
Wat houdt de actie in? 
Koop nu (1 juni t/m 31 juli 2014) een van de deelnemende actiemodellen. De actie is geldig op:  Op alle Nikon D3200 + D3300 

bodies en kit-varianten krijg je €50 cashback. Op alle COOLPIX S9600/S9700 camera’s krijg je €30 cashback. 

 
Hoe werkt de promotie?  
Schaf in de actieperiode één van de Nikon actiemodellen aan en volg de volgende stappen.  

 

Stap 1: 

Vul het Online Aanmeldformulier op http://actie-coupon.nl/NikonSummerdeal2014 volledig in met persoons- en adresgegevens. 

Bij de laatste stap kun je het formulier printen. (Persoonlijke gegevens worden door Nikon respectievelijk het uitvoerend bedrijf 

uitsluitend gebruikt voor productregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze 

informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld). 

 

Stap 2: 

Registreer je camera via www.nikon.nl/registratie .  

Na je online registratie, ontvang je een bevestiging per e-mail. Print je registratiebevestiging. Deze print dien je mee te zenden 

met de overige documenten. Let op: het online aanmeldformulier bij stap 1 en de Nikon productregistratie van stap 2 zijn twee 

verschillende processen!! 

 

Stap 3: 

Maak een kopie van je aankoopbon* 

 * Op de kopie van de aankoopbon moet duidelijk zichtbaar zijn: aangeschaft model, aankoopdatum en dealer. 

 

Stap 4: 

De originele barcode van de doos uitknippen en opsturen. 

Knip de originele barcode uit de doos. De barcode bevindt zich aan de zijkant van de doos. 

 

http://actie-coupon.nl/NikonSummerdeal2014
http://actie-coupon.nl/NikonSummerdeal2014
https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app/utils/create_account/semail/
http://www.nikon.nl/registratie


Stap 5: 

Versturen 

Stuur onderstaand vóór 15 augustus 2014 (datum poststempel) op naar: 

Nikon actie 

Antwoordnummer 3333 

3440 ZB De Meern 

  

Opsturen: 

1. Print ingevulde online aanmeldingsformulier/voucher (met o.a. persoons- en adresgegevens). 

2. Print van de productregistratie e-mail. 

3. Kopie van de aankoopbon (met duidelijk zichtbaar de aankoopdatum, aangeschaft model, naam dealer). 

4.  De originele streepjescode van de verpakking (uit de doos geknipt) 

 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kan je naar de volgende actie-website van Nikon: www.nikon.nl/cashback. 

 
 
Voorwaarden  

 De looptijd van de actie is vanaf 1 juni 2014 t/m 31 juli 2014;  

 50 euro cashback op de Nikon D3200 + D3300 bodies en kit-varianten;  

 30 euro cashback op de Nikon Coolpix S9600/S9700; 

 Volg alle vijf stappen en stuur een uitgeprint en ingevuld online aanmeldingsformulier, de print van de productregistratie 

e-mail, de kopie van de aankoopbon en de originele streepjescode op naar Nikon;  

 Stuur bovenstaande op voor 15 augustus 2014; 

 Bestellingen die geannuleerd worden, of welke geretourneerd worden binnen de bol.com zichttermijn van 30 dagen, 

komen niet in aanmerking voor de actie;  

 De actie is alleen geldig voor aankopen via bol.com en niet via bol.com Plaza verkopers of tweedehands.  

 
 
 
 
 

http://www.nikon.nl/cashback

