
Canon Cashback 

Koop voor 16 mei 2016 een geselecteerde Canon PIXMA All-in-One printer en ontvang 
tot 50,- Canon-tegoed. Dit tegoed kan je direct besteden aan andere Canon producten 
bij dezelfde winkel(keten). Dit kan elk Canon product zijn, dus ook Canon inktcartridges 
zodat jouw prints altijd met de hoogste kwaliteit geprint worden. Je kan bijvoorbeeld ook 
kiezen voor Canon fotopapier. Dankzij de perfecte afstemming tussen Canon fotopapier 
en -inkt komen jouw foto’s als het ware tot leven wanneer je deze print.  
 
 

 De actie loopt van 15 maart t/m 15 mei 2016. Producten die buiten deze periode 
worden aangeschaft komen niet in aanmerking voor deze promotie.  

 Registreren van je Canon actieproduct kan tot en met 31 mei 2016 op 
www.canon.nl/promoties/pixma 

 De vervolgaankoop voor het Canon-tegoed moet een Canon product zijn, 
gekocht bij dezelfde retailer waar je jouw Canon PIXMA printer hebt gekocht.  

 De producten mogen tegelijk gekocht zijn, maar het mag ook in meerdere 
aankopen.  

 Het Canon-tegoed blijft geldig t/m 30 september 2016.  
 Alleen de actieproducten in originele Canon verpakking doen mee met deze 

promotie.  
 Het Canon-tegoed kan niet besteed worden aan andere Canon 

promotieproducten.  
 Registraties zonder aankoop bon en serienummer zullen niet in behandeling 

worden genomen.  
 Deze promotie is niet geldig in België. 
 De volledige actievoorwaarden vind je hier.  

 

Printers 

 

 

EAN-code Naam Artikel Canon-Tegoed 
4053162421509 Canon Pixma IP8750 - A3-Fotoprinter 

 
50,- euro 

4549292037128 Canon Pixma MG5750 - All-in-One Printer / Zwart 

 
15,- euro 

4549292040463 Canon Pixma MG5751 - All-in-One Printer / Wit 

 
15,- euro 

4549292036978 Canon Pixma MG5752 - All-in-One Printer / Zilver 

 
15,- euro 

4549292038651 Canon Pixma MG6850 - All-in-One Printer / Zwart 

 
25,- euro 

4549292039184 Canon Pixma MG6851 - All-in-One Printer / Wit 

 
25,- euro 

4549292039016 Canon Pixma MG7750 - All-in-One Printer / Zwart 
 

35,- euro 

4549292038835 Canon Pixma MG7751 - All-in-One Printer / Wit 

 
35,- euro 

4549292040814 Canon Pixma MG7752 - All-in-One Printer / Rood 

 
35,- euro 

http://www.canon.nl/promoties/pixma/terms-and-conditions_pixma-promo.aspx

