
NU TOT € 300,- CASHBACK*

bij aankoop van een Panasonic  
OLED of 4K HDR TV
* Zie achterzijde voor de actiemodellen en bijbehorende cashback bedragen.  
   Actieperiode 1 november 2020 t/m 10 januari 2021. Lees de volledige actievoorwaarden op www.panasonic.nl/acties



HOE ONTVANG JE HET CASHBACK BEDRAG RETOUR? 
Stap 1:  Knip de streepjescode uit de doos en zorg dat hierop het serienummer duidelijk zichtbaar is.
Stap 2: Houd de uitgeknipte streepjescode bij het serienummer op de sticker aan de achterkant van je  
 TV en maak een foto waarbij dit duidelijk zichtbaar is.* 
Stap 3:  Ga naar www.panasonic.nl/acties en kies voor de TV cashback actie.
Stap 4:  Klik op de link naar het actieformulier en volg het registratieproces:
 - Vul de benodigde gegevens in 
 - Upload een kopie of duidelijke foto van de originele kassabon.**
 - Upload een duidelijke foto van de originele uitgeknipte streepjescode bij het serienummer op 
    de sticker aan de achterkant van je TV.*
Stap 5: Rond het registratieproces succesvol af, daarna ontvang je per e-mail een bevestiging van je  
 registratie en wordt je per mail op de hoogte gehouden met de status van je cashback aanvraag. 

*  Zorg dat op de foto zowel de originele uitgeknipte streepjescode met daarop het serienummer als het serienummer op de sticker aan de achterkant van je nieuwe 
 TV duidelijk zichtbaar zijn. De serienummers moeten met elkaar overeenkomen.
** Zorg dat op de foto of kopie van de bon de aankoopdatum, het typenummer van het actiemodel en de naam van de dealer duidelijk zichtbaar zijn.
 Let op: Wanneer niet aan bovenstaande wordt voldaan, zal je cashback aanvraag worden afgewezen. 

ACTIEVOORWAARDEN
Deze actie is geldig op aankopen gedaan tussen 1 november 2020 t/m 10 januari 2021 bij een
in Nederland gevestigde dealer. 
 
Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.panasonic.nl/acties

LCD 4K CASHBACK

TX-65HXX979 € 100,-

TX-65HXW944 € 100,-

TX-65HXW904 € 100,-

TX-55HXX979 € 100,-

TX-55HXN978 € 100,-

TX-55HXF977 € 100,-

TX-55HXW944 € 100,-

TX-55HXW904 € 100,-

TX-49HXX979 € 100,-

In de periode van 1 november 2020 t/m 10 januari 2021 
ontvang je bij aankoop van een Panasonic OLED of 4K 
HDR TV tot € 300,- retour. 

Dit zijn de actiemodellen en bijbehorende
cashback bedragen:

NU TOT € 300,- CASHBACK 
bij aankoop van een Panasonic OLED of 4K HDR TV

LCD 4K CASHBACK

TX-49HXN978 € 100,-

TX-49HXF977 € 100,-

TX-49HXW944 € 100,-

TX-49HXW904 € 100,-

TX-43HXX979 € 50,-

TX-43HXN978 € 50,-

TX-43HXF977 € 50,-

TX-43HXW944 € 50,-

TX-43HXW904 € 50,-

OLED TV CASHBACK

TX-65HZW2004  € 300,-

TX-65HZT1506  € 200,-

TX-65HZW1004  € 200,-

TX-65HZW984  € 200,-

TX-55HZW2004  € 200,-

TX-55HZT1506  € 200,-

TX-55HZW1004  € 200,-

TX-55HZW984  € 100,-


