
Actievoorwaarden

Voor vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie 
kunt u contact opnemen met: 

nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com
Deze actie is opgezet door Panasonic Heating & Cooling Solutions Nederland.

1.  Deze actie wordt opgezet door Panasonic Netherlands, 
Europalaan 28E | 5232 BC ‘s-Hertogenbosch.

2.  Deelnemende distributeurs: Aircologic en Multi Import. 
3.  Deelname uitsluitend voor installateursbedrijven die aankopen 

doen via deelnemende distributeurs. Projecten zijn uitgesloten van 
deelname.

4.  De actieperiode loopt van 14 oktober 2022 tot Nederland is 
uitgeschakeld op het WK of het WK wint.

5.  De actie heeft betrekking op palletafnames die 
installateursbedrijven doen tijdens de actieperiode. De 
deelnemende modellen:
Een pallet met 5 x RAC buitendelen:
CU-BZ25XKE, CU-BZ35XKE, CU-BZ50XKE, CU-BZ60XKE, 
CU-TZ20WKE, CU-TZ25WKE, CU-TZ35WKE, CU-TZ42WKE, 
CU-TZ50WKE, CU-TZ60KE, CU-TZ71WKE,CU-Z20XKE, CU-Z25XKE, 
CU-Z35XKE, CU-Z42XKE, CU-Z50XKE, CU-Z71XKE, CU-Z25YKEA, 
CU-Z35YKEA, CU-Z42YKEA, CU-Z50YKEA, CU-Z71YKEA, 
CU-Z25UBEA, CU-Z35UBEA, CU-Z50UBEA, CU-Z60UBEA, 
CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, 
CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE, CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE
Een pallet met 2 x PACi Buitendelen
U-36PZH3E5, U-36PZH2E5, U-50PZH3E5, U-50PZH2E5, 
U-60PZH3E5, U-71PZH3E5, U-71PZH3E8, U-100PZH3E8, 
U-125PZH3E8, U-140PZH3E8, U-200PZH2E8, U-250PZH2E8, 
U-25PZ3E5, U-36PZ3E5, U-50PZ3E5, U-60PZ3E5A, U-71PZ3E5A, 
U-100PZ3E8, U-125PZ3E8, U-140PZ3E5, U-140PZ3E8
Een pallet met 1 x VRF Buitendelen
U-4LZ2E5, U-4LZ2E8, U-5LZ2E5, U-5LZ2E8, U-6LZ2E5, U-6LZ2E8, 
U-8LZ2E8, U-10LZ2E8, U-4LE2E5, U4LE2E8, U-5LE2E5, U-5LE2E8, 
U-6LE2E5, U-6LE2E8, U-8LE1E8, U-10LE1E8, U-8ME2E8, 
U-10ME2E8, U-12ME2E8, U-14ME2E8, U-16ME2E8, U-18ME2E8, 
U-20ME2E8, U-8MF3E8, U-10MF3E8, U-12MF3E8, U-14MF3E8, 
U-16MF3E8, U-16GE3E5, U-20GE3E5, U-25GE3E5, U-30GE3E5, 
U-16GF3E5, U-20GF3E5, U-25GF3E5, U-20GES3E5, U-10MES2E8

6.  Combineren van verschillende modellen per pallet is niet mogelijk
7.  Het selecteren van de winnaars gebeurt op basis van loting. 

1 palletaankoop is 1 kans op het winnen van een TV. Hoe meer 
aankopen, hoe meer kans. 

8.  Er zijn maximaal 7 trekkingsrondes (aangezien er maximaal 
7 voetbalwedstrijden zijn) waarbij er in totaal 14 winnaars zullen 
geselecteerd worden. Elke distributeur (zowel Aircologic als 
Multi Import) kiest één winnaar per trekkingsronde. 
Per voetbalwedstrijd worden 2 winnaars geselecteerd. 

9.  De trekkingen worden gedaan door een onschuldige kinderhand in 
het bijzijn van de distributeurs en Panasonic. De trekkingen vinden 
plaats voor de eerste ronde op 17 november en daarop volgend op 
30 november en 7, 12 en 15 december.

10.  Installateursbedrijven die een TV winnen, krijgen bericht per 
telefoon of e-mail van Panasonic Netherlands. Dit gebeurt op 
de dag van de trekking of uiterlijk 2 dagen voor de te spelen 
voetbalwedstrijd. 

11. Het gewonnen lot loot niet meer mee voor volgende rondes.
12.  De uitreiking van de TV gebeurt door de deelnemende distributeurs 

samen met een afgevaardigde van Panasonic. Hierbij wordt de TV 
uitgereikt bij het installateursbedrijf op locatie. Dit gebeurt op de 
dag van de trekking tot op maximaal de te spelen wedstrijddag. 

13.  Er zijn maximaal 14 prijzen die worden weggegeven. De totale 
waarde van de prijzen is € 14.500. De waarde van de prijzen van 
klein naar groot zijn: € 671,-, € 1057,-, € 1150,-, € 1200, € 1.510,-. 
De actiemodellen zijn: 6x 48JZW1004, 2x 48LZW984, 2x 55LZW984, 
en 2x 65LZW2004, 2x 65LZW984.

13.  Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en levertijd van 
de deelnemende actiemodellen.

15.  Op deze actie is geen kansspelbelasting verschuldigd. Deze zal dus 
ook niet ingehouden worden op de te winnen prijzen, daar deze actie 
is gericht op een besloten groep deelnemers.

16.  Er zijn geen additionele kosten verbonden aan deelname. 
17.  Panasonic behoudt zich het recht om actievoorwaarden gedurende 

de actieperiode te wijzigen of aan te passen. In dat geval worden de 
wijzigingen bekend gemaakt via de website. De wijzigingen mogen 
en zullen nooit ten nadele zijn van de deelnemers.

18.  In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic 
zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van de 
deelname uit te sluiten.

19.  Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig 
zijn of worden vernietigd, is Panasonic gerechtigd één of meer 
vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard 
en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen 
zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

20.  De actievoorwaarden zijn te allen tijde op te vragen bij Panasonic 
Netherlands via nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com.

21.  Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige 
schade, verlies, letsel of teleurstelling die u oploopt als gevolg van 
deelname aan deze actie.

22.  Panasonic Netherlands biedt deze actie aan in overeenstemming 
met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Een ieder die 
meent dat deze actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van 
deze Gedragscode kan daarover een schriftelijke klacht indienen 
bij Panasonic Netherlands op het volgende adres: 
nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com. Eventuele klachten 
over de actie dienen ons te bereiken vóór 31 december 2022.

23.  Indien de klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt, dient de 
klager zijn klacht alsnog in te dienen bij de kansspelautoriteit. 

24.  Bij deelname aan de actie accepteert u de actievoorwaarden.
25.  Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Enkel de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd om eventuele 
geschillen in verband met deze actie te beslechten.

Bestel 
en win 
een TV!
Profi teer van de Oranje TV weken bij Panasonic

Maak kans op 
een Panasonic TV 

bij bestelling 
van een pallet 

lucht/lucht 
warmtepompen

Meer
aankopen

=
Meer
kans!


