CASHBACK CLAIMFORMULIER
1. Vul dit formulier in en stuur dit samen met het aankoopbewijs naar het volgende adres:

KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE
Om te kunnen claimen moet u een ingezetene zijn van:
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Nederland of Hongarije.
Alle claims moeten uiterlijk middernacht 01/08/2018 ontvangen zijn.
2. De benodigde informatie moet per post verzonden worden met een compleet ingevuld cashback claimformulier:
• Kopie van het aankoopbewijs gedateerd tussen 15 mei tot en met 1 juli 2018
• Originele streepjescode samen met het serienummer van de camera (uit de doos knippen)

TOT

50 €

TERUG

3. U krijgt uw geld terug via een bankoverschrijving binnen 3 tot 4 weken na ontvangst van alle benodigde informatie.
	
De kosten van het verzenden van de informatie wordt niet vergoed. Het verzoek moet met behulp van het onderstaande formulier
worden ingediend, onvolledige claims of claims die op andere niet-officiële formulieren ingediend worden, zullen afgewezen worden.
Voor informatie over deze aanbieding kunt u het volgende telefoonnummer +33 2 38 22 37 27 (kosten volgens uw normale tarief)
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag bellen. Onder vermelding van: KODAK PIXPRO CASHBACK

Aankoopgegevens product
Serienummer van het product: _____________________________________________________ Aankoopdatum: ______________________________________________________________________
Naam & adres winkel: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegevens klant
Titel: ____________________________________________________ Voornaam: ____________________________________________ Achternaam: ______________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode: ______________________________________________ Tel Nr.: _________________________________________________ E-mail: ______________________________________________________

Gegevens overboeking bank (alle velden moeten ingevuld worden)
Naam bank: ___________________________________________________________________________ Naam account: _______________________________________________________________________
Nummer account: ____________________________________________________________________ Sort Code (Vestigingscode): ________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________ BIC: ____________________________________________________________________________________

Kruis dit aan als u informatie wilt ontvangen over toekomstige producten, nieuws en aanbiedingen per post.
Kruis dit aan als u informatie wilt ontvangen over toekomstige producten, nieuws en aanbiedingen via e-mail.
JK Imaging Europe Limited zal uw gegevens niet met derden delen.
Ik heb de onderstaande voorwaarden van JK Imaging Ltd. gelezen en begrepen.
Handtekening: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Voorwaarden: 1. Actie alleen toegankelijk voor inwoners van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Nederland en Hongarije die 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van JK
Imaging Europe Ltd, samen met hun naaste familie, agenten van het bedrijf of iedereen die professioneel bij deze actie betrokken is, komen niet in aanmerking voor deelname. 2. Cashback kan geclaimd
worden bij de aankoop tussen 15/05/2018 en per 01/07/2018. 3. Cashback-waarde is afhankelijk van de gekochte camera, te weten; AZ901 : 50 €, AZ652 : 35 €, AZ527 : 30 €, AZ525 : 25 €, 4KVR360 : 45 €
De actie is alleen van toepassing op producten die geleverd en gedistribueerd zijn door JK Imaging Europe Ltd. JK Imaging Europe kan geen claims accepteren voor producten die in andere markten
gekocht zijn. 4. De producten moeten nieuw gekocht worden van een officiële Kodak Pixpro Europe Ltd winkelier en zijn onderhevig aan de beschikbaarheid. 5. Cashback is niet beschikbaar op
tweedehands, gegradeerde of gerepareerde producten. 6. Cashback is alleen beschikbaar voor eindgebruikeraankopen door individuen en niet voor personen, bedrijven of organisaties die Kodak Pixpro
producten voor de wederverkoop hebben aangeschaft. 7. Deze cashback-actie is onderhevig aan voortdurend eigendom van de aangeschafte producten. JK Imaging Ltd. behoudt zich het recht voor de
betaling te herroepen/annuleren als het product geretourneerd/doorverkocht wordt. 8. Cashback wordt rechtstreeks bij JK Imaging Ltd. geclaimd. Het juiste bedrag zal binnen 3-4 werkweken betaald
worden, na ontvangst van een geldige claim en ondersteunend aankoopbewijs. De betaling wordt alleen via elektronische overschrijving gedaan. 9. De IBAN en BIC gegevens zijn nodig om GBP/Euro
cashback overboekingen te maken. Uw bank kan u deze informatie geven mocht u dit nog niet weten. 10. Cashback-aanvragen kunnen alleen geschieden met behulp van het officiële claimformulier van
de actie dat op http://shoppixpro.com/summercashback gedownload kan worden. Het aankoopbewijs moet bijgevoegd worden wanneer u het claimformulier retourneert. Dit moet een leesbare kopie
van het aankoopbewijs of factuur zijn (waarop duidelijk de naam EN de datum van aankoop vermeld staan). Een online orderbevestiging is NIET aanvaardbaar als aankoopbewijs. Stuur a.u.b. geen originele
aankoopbewijzen op, omdat documenten die u voor deze actie opstuurt niet teruggestuurd kunnen worden. 11. De aanbieding is beperkt tot maximaal één claim per product, per huishouden, gedurende
de actieperiode. 12. Alle cashback aanvragen moeten per post worden verzonden naar KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans Cedex 9, FRANKRIJK. Via fax, telefoon of e-mail ingezonden
claims worden niet gehonoreerd. 13. Het bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. JK Imaging Ltd is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige of beschadigde
aanvragen, noch voor aanvragen die door de post vertraagd of verloren zijn. 14. Claims moeten voor middernacht 1/0/2018 ontvangen zijn, tenzij de actie verlengd wordt. 15. Cashback kan niet gebruikt
worden in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen. 16. Cashback aanvragers worden geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en toegestemd te hebben hieraan gebonden te
zijn. 17. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt JK Imaging Europe Ltd zich het recht voor om ieder aspect van deze actie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te wijzigen.
18. JK Imaging Europe Ltd kan uw gegevens alleen voor deze actie aan derden doorgeven voor afhandelings- en fulfilment-doeleinden en er zullen geen gegevens gedeeld of gebruikt worden op andere
manieren dan die verband houden met deze aanbieding, tenzij hiervoor toestemming gegeven is. 19. Indien u vragen heeft met betrekking tot deze actie, bel dan +33 2 38 22 37 27. Promotor: JK Imaging
Europe Ltd, Ground Floor, Meridien House, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, Verenigd Koninkrijk. Cashback aanvragen moeten niet naar dit adres gestuurd worden.

