
 

 

 

 

 

 

Koop nu (1 juni t/m 31 juli 2014) een Panasonic Lumix DMC-GX7 en ontvang € 100,- retour! 
 
*De actie is geldig op de volgende modellen:  
DMC-GX7EG-K, DMC-GX7EG-S, DMC-GX7KEG-K, DMC-GX7KEG-S, DMC-GX7CEG-K, DMC-GX7CEG-S 

 
 
Hoe doe je mee? 

Stap 1: Vul online de actiecoupon in. 
Stap 2: Print deze en stuur hem samen met: 
 
A: kopie van het aankoopbewijs (kassabon of factuur met duidelijke vermelding van: aankoopdatum, 
dealer en gekocht product); 
B: originele streepjescode inclusief serienummer (van de verpakking). Stuur deze documenten, vóór 14 
augustus 2014, in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop op naar: 
 
Panasonic Lumix GX7 Cashback Actie 
Sales Promotions 
Flight Forum 40 
Begane grond 
5657 DB Eindhoven 

NB: Maak en bewaar kopieën van alle documenten die je verstuurt.  
 
Klik hier voor het Online actieformulier  
Klik hier voor de actievoorwaarden  
 
 

Actietermijn 
 

 Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 1 juni en 31 juli 2014 bij een van de 
deelnemende dealers. 

 Maximaal 1 inzending per aangekocht product. 

 Inzendingen die na 14 augustus 2014 binnenkomen – evenals onvolledige inzendingen - worden 
niet in behandeling genomen. 

 Eventuele klachten omtrent de actie dienen Panasonic te bereiken vóór 31 augustus 2014. 

https://panasonic-lumix-gx7-cashback.sales-promotions.com/?country_promotion=20000080&lng=nl
http://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/nl/nl/article/UITMUNTENDE-BEELDKWALITEIT-IN-EEN-HOOGWAARDIGE-EN-ELEGANTE-BODY/69205-0_Actievoorwaarden_Lumix_GX7_Cashback_NL.pdf


Belangrijk 
 

 De actie is alleen geldig op de volgende Panasonic LUMIX GX7 cameramodellen:  
DMC-GX7EG-K, DMC-GX7EG-S, DMC-GX7KEG-K, DMC-GX7KEG-S, DMC-GX7CEG-K, DMC-GX7CEG-S. 

 Bij aankoop van een van de bovenstaande DMC-GX7 actiemodellen krijg je € 100 retour. 

 De actie is alleen geldig in Nederland. De Panasonic LUMIX GX7 camera dient binnen de 
actieperiode in Nederland te zijn aangekocht en geleverd. 

 Nadat je je online registratieformulier hebt verstuurd, ontvang je een e-mail waarin het terug te 
betalen bedrag wordt bevestigd. Ook staan hierin de vervolgstappen vermeld.  

 Gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 

 
Aanvullende voorwaarden vanuit bol.com  
 

Deze actie geldt niet voor aankopen vanuit België en bij Plaza partners. 
 

 
Vragen? 
 
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kun je contact met Panasonic opnemen via: 
Panasonic@promotion-support.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
UITMUNTENDE BEELDKWALITEIT IN EEN HOOGWAARDIGE EN ELEGANTE BODY! 

De Panasonic GX7 is een premium camera in een strak en elegant design en levert uitmuntende 
fotografische prestaties. De voortreffelijke prestaties komen uit een combinatie van de unieke Micro 
Four Thirds sensor, krachtige en snelle Venus Engine en een groot scala aan hoogwaardige lenzen. De 
kantelbare Live View Finder, het kantelbare touch LCD en de optische beeldstabilisatie in de 
camerabehuizing zijn slechts een greep uit de reeks verbluffende karakteristieken van deze camera. De 
DMC-GX7 biedt tal van creatieve functies en is bovendien voorzien van Wi-Fi met NFC, zodat het delen 
van foto’s en video’s kinderspel wordt. De DMC-GX7 is op alle gebieden een fotocamera van hoge 
kwaliteit voor enthousiaste fotografen. 
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