NU TOT €600 EXTRA INRUILVOORDEEL
Ruil nu je oude camera in en stap over naar een LUMIX S
full-frame spiegelloze systeemcamera! Bij aankoop van de
LUMIX S1 of S1R met bijbehorende LUMIX S lenzen ontvang je
tot €600 extra inruilvoordeel.
Raadpleeg je LUMIX S dealer voor het inruilvoordeel en verdere
voorwaarden. Actieperiode: 1 maart 2019 t/m 30 april 2019

Lever NU je oude camera in en ontvang tot € 600 extra inruilvoordeel bij
aankoop van een nieuwe LUMIX DC-S1 of LUMIX DC-S1R full-frame spiegelloze
systeemcamera!
HOE WERKT DE ACTIE?
Ga met je oude camera naar een van de deelnemende LUMIX S
dealers bij jou in de buurt. De dealer bepaald het inruilbedrag
voor jouw oude camera en kan hier nog een extra inruilvoordeel
op geven namens Panasonic tot een bedrag van maximaal
€ 600,- incl. btw.
ACTIETERMIJN
Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 1 maart 2019 t/m
30 april 2019 bij een van de deelnemende LUMIX S dealers.

ACTIEMODELLEN
Deze actie is uitsluitend geldig bij
aankoop van de volgende modellen:
LUMIX S camera’s:
• DC-S1E-K
• DC-S1ME-K
• DC-S1RE-K
• DC-S1RME-K

Lenzen:
• S-X50E
• S-R70200E

ACTIEVOORWAARDEN

• Deze Actie geldt uitsluitend voor consumenten ouder dan 18 jaar, woonachtig in Nederland of België.

• Deze Actie is uitsluitend van toepassing bij aankoop van een Actiemodel binnen de Actieperiode, bij een van de deelnemende
LUMIX S dealers. (controleer de deelnemende dealers op www.panasonic.nl/acties)
• Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Actiemodellen bij de verkooppunten.
• De dealer bepaalt het inruilvoordeel op basis van de camera die je inlevert. Dit dient een werkende camera te zijn.
• Panasonic is niet verantwoordelijk voor het aangeboden inruilvoordeel.
• De korting wordt direct aan de kassa verrekend door de dealer.
• De extra inruilkorting is niet van toepassing op losse lens aankopen, enkel in combinatie met de aanschaf van een
LUMIX S camera. Alle aangekochte producten moeten op 1 factuur vermeld staan.
• Maximaal 1 inruilcamera per aankoop van een Actiemodel toegestaan.
• Maximaal twee LUMIX S camera‘s per klant toegestaan.
• De Actie is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
• In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic en de deelnemende dealer zich uitdrukkelijk het recht voor de
betrokken deelnemer van deelname uit te sluiten.
• Panasonic behoudt zich het recht voor om Actieproducten gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen.
In dat geval worden de wijzigingen bekend gemaakt via de Panasonic website.
• Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 10 mei 2019.
• Druk- en zetfouten voorbehouden.
Vraag je LUMIX S dealer naar de volledige actievoorwaarden of kijk op www.panasonic.nl/acties

