CLAIM TOT

€ 300
CASHBACK

Claim tot € 300 cashback op bepaalde
camera's en lenzen uit de X-reeks van FUJIFILM
FUJIFILM-CONNECT.COM
10 OKTOBER 2018 – 10 JANUARI 2019. VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING. MEER INFORMATIE BIJ UW
HANDELAAR.

Claim tot € 300 cashback op bepaalde
camera's en lenzen uit de X-reeks van FUJIFILM

€ 250

€ 300

X-H1

X-T2

CASHBACK

CASHBACK

CASHBACK

€250
€250

X-H1 Body
X-H1 Batterijgreep Kit

CASHBACK

X-Pro2 Body
X-Pro2 Graphite XF23mmF2 Kit

CASHBACK

CASHBACK

€300
€300
€200

X-T100 Body
€100
X-T100 XC15-45mm Kit
€100
X-T100 XC15-45mm & XC50-230mm II Kit €100

X-T2 Body
X-T2 Body Graphite Silver Edition
X-T2 XF18-55mm Kit

CASHBACK

X-T20 Body
X-T20 XF18-55mm Kit
X-T20 XC16-50mm II Kit
X-T20 XC15-45mm Kit

€100
€100
€100
€100

CASHBACK

X-E3 Body
X-E3 XF18-55mm Kit
X-E3 XF23mmF2 Kit
X-E3 XC15-45mm Kit

CASHBACK

X-A5 Body
X-A5 XC15-45mm Kit
X-A5 XC16-50mm II Kit

€200
€200

€50
€50
€50

€100
€200
€100
€100
CASHBACK

X100F

€200

XF-LENZEN

€ 300
CASHBACK

€ 150

€ 150
CASHBACK

CASHBACK

XF16mmF1.4
R WR

€ 150

XF90mmF2
R LM WR

€ 200
CASHBACK

CASHBACK

XF10-24mmF4
R OIS

XF16-55mmF2.8
R LM WR
CASHBACK

XF14mmF2.8 R
XF16mmF1.4 R WR
XF18mmF2 R
XF23mmF1.4 R
XF23mmF2 R WR
XF27mmF2.8
XF35mmF1.4 R
XF35mmF2 R WR
XF50mmF2 R WR
XF56mmF1.2 R
XF56mmF1.2 R APD

€150
€150
€50
€100
€50
€50
€50
€50
€50
€100
€150

XF100-400mmF4.5-5.6
R LM OIS WR

€ 100
CASHBACK

XF18-135mmF3.5-5.6
R LM OIS WR
CASHBACK

XF60mmF2.4 R Macro
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro
XF90mmF2 R LM WR
XF10-24mmF4 R OIS
XF16-55mmF2.8 R LM WR
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR + XF1.4X TC, XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR + XF1.4X TC
Teleconverterkits komen niet in aanmerking voor cashback.

€50
€150
€150
€150
€200
€100
€100
€200
€100
€300

ALGEMENE VOORWAARDEN
CASHBACK GELDT VOOR AANKOPEN VANAF 10 OKTOBER 2018 TOT 10 JANUARI 2019
Klanten die NIEUWE, in aanmerking komende camera's en lenzen van FUJIFILM (de “in aanmerking komende producten”) kopen tussen 10 oktober
2018 en 10 januari 2019 (de “promotieperiode”) kunnen een cashbackkorting claimen. Tweedehands of herstelde FUJIFILM-producten zijn uitgesloten
van deze promotie. Het cashbackbedrag varieert naargelang het aangekochte in aanmerking komende product. De in aanmerking komende
producten, cashbackbedragen en promotieperiodes staan vermeld op de pagina "In aanmerking komende producten".

FUJIFILM CASHBACKKORTING KERST 2018
1.

De aankopen moeten gebeuren bij een erkende handelaar, vermeld op

verstuurd naar de indiener van de claim.
9.

2.

De promotie geldt voor inwoners inwoners van België of het Groot
Hertogdom Luxemburg. Claims voor in aanmerking komende producten

Er zijn geen andere betalingsmethoden beschikbaar.
10.

wordt per e-mail een bericht gestuurd dat er informatie ontbreekt. De

komen niet in aanmerking voor deze promotie. Enkel erkende NIEUWE

indiener krijgt vervolgens de kans om binnen 7 (zeven) kalenderdagen

FUJIFILM-producten die vermeld staan op de pagina "In aanmerking

na ontvangst van de e-mail bijkomende informatie te verschaffen om

komende producten" komen in aanmerking voor

eventuele fouten recht te zetten. Indien de indiener niet antwoordt

deze promotie.

binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst van de e-mail, wordt de

Online claims mogen niet vroeger dan 30 (dertig) en niet later dan
60 (zestig) dagen vanaf de datum van aankoop van het nieuwe, in
aanmerking komende product, zoals aangegeven op de factuur of

claim afgewezen.
11.

regelmatig uw spammap te controleren om er zeker van te zijn dat u

voorkomen, telt de aankoopdatum als dag 1 (één) van de periode voor
worden, worden niet aanvaard.
4.

geen e-mails van ons met informatie over uw claim mist.
12.

recht voor om het originele aankoopbewijs op te vragen. Indien dit per

de promotieperiode. Een claim wordt enkel aanvaard wanneer deze niet
ingediend worden voor maximaal 43 individuele in aanmerking komende

post dient te worden opgestuurd, dan wordt het u terugbezorgd.
13.

•

definitief. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de promotie zonder

Er komen in totaal 8 cameramodellen (tot 14 kitvariaties) in
aanmerking voor cashback.

voorafgaande kennisgeving te annuleren, te wijzigen of te beëindigen.
14.

waarover wij geen controle hebben en die de klant beletten om deel te
nemen aan

ALGEMEEN

de promotie.

Handelaars mogen geen claims indienen voor hun klanten. Claims die

15.

aansprakelijkheid verbonden is.

Uw claim wordt nietig verklaard indien de in aanmerking komende
producten naar de handelaar worden teruggestuurd voor terugbetaling

16.

van uw claim te vermelden dat u bij het invullen van het claimformulier

Het claimformulier vindt u op de pagina "Claim" van onze website.

werd toegekend. Meer informatie vindt u op de pagina "Ondersteuning".

Om een online claim in te dienen, moet u uw persoonsgegevens,
bankgegevens en aankoopinformatie, zoals hieronder beschreven,

17.

aanmerking komend(e) product(en).
•

Foto van het serienummer/de serienummers van uw in aanmerking
komend(e) product(en), vermeld op de originele doos of
productverpakking.

8.

door hem aangeduide personen bewaard kunnen worden voor de in de

Bewijs van aankoop in de vorm van een factuur of ontvangstbewijs
met duidelijke vermelding van aankoopdatum, handelaar en in

Na ontvangst van een online claim wordt een bevestigings-e-mail

Door deel te nemen aan deze promotie gaat u ermee akkoord dat alle
persoonsgegevens die u verschaft door de organisator van de promotie of

opgeven:
•

Het e-mailadres voor correspondentie is support@fujifilm-promotions.
com; gelieve bij elke correspondentie het unieke identificatienummer

of ruilen.
7.

FUJIFILM behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment
te annuleren en de voorwaarden te wijzigen zonder dat hieraan enige

ingediend worden door handelaars worden niet aanvaard.
6.

FUJIFILM is niet aansprakelijk voor storingen in de hardware, technische
functies, software, server of website of voor verliezen of andere storingen

Er komen in totaal 21 lenzen in aanmerking voor cashback
(teleconverterkits komen NIET in aanmerking voor cashback).

5.

Indien een claim wordt geweigerd omdat de voorwaarden van het
aanbod niet werden nageleefd, is de beslissing van de organisator

producten.
•

Onvolledige, frauduleuze, gewijzigde of onleesbare claims worden door
FUJIFILM als onontvankelijk beschouwd. FUJIFILM behoudt zich het

Maximaal 3 (drie) cashback claims per persoon worden aanvaard tijdens
verwijst naar hetzelfde model als vroegere claims. In totaal kunnen claims

Fujifilm kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer e-mails
geblokkeerd worden of in de spammap terechtkomen. Gelieve

het ontvangstbewijs van de aankoop, ingediend worden. Om twijfel te
het indienen van de claim. Claims die buiten deze periode ontvangen

De organisator van de promotie zal de indiener van de claim op de
hoogte brengen wanneer deze een onvolledige claim indient. In dat geval

die buiten België of het Groot Hertogdom Luxemburg gekocht werden,

3.

Indien uw claim aanvaard wordt, wordt uw cashbackbedrag binnen 14
(veertien) dagen op de door u opgegeven bankrekening overgeschreven.

de pagina "Erkende handelaars" (https://fujifilm-connect.com/be).

privacyverklaring genoemde doeleinden.
18.

De voorwaarden van de promotie dienen geïnterpreteerd en toegepast te
worden in overeenstemming met de lokale regels.

19.

Adres van de organisator: FUJIFILM BELGIUM, Europark Noord 21-22, 9100
Sint Niklaas, België.

