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Cloud
Cashback!

Actievoorwaarden
Aquarea ‘Cloud Cash-Back’ actie voor installateurs
LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR

Sluit bij installatie van ieder systeem gelijk de Cloud Adapter (CZ-TAW1) aan.
Plaats vervolgens een speciale ‘cloud’ sticker op het binnendeel en laat een flyer
achter bij de documentatie voor de eindgebruiker.
Claim de cash-back van ¤50,- op de actiepagina www.panasonic-cloud-cash-back.nl
door het invullen van een aantal gegevens en het uploaden van 3 foto’s:
1. Sticker op het binnendeel
2. Device code
3. Serienummer van het binnendeel
Help de eindgebruiker op weg
De stickers en flyers geven uitleg aan de eindgebruiker hoe deze de Aquarea Smart Cloud
kan activeren. Deze flyers worden bijgesloten bij systemen gedurende de actieperiode.
Mochten er extra stickers en flyers nodig zijn, vraag deze dan aan via:
warmtepompsales@eu.panasonic.com

Maak uw
comfort compleet
in drie stappen...
Gefeliciteerd met uw Panasonic warmtepomp!
Met behulp van Aquarea Smart Cloud kunt u optimaal genieten
van slim comfort door ook op afstand uw installatie te bedienen.
Bovendien krijgt u op ieder moment inzicht in het verbruik.
Scan de QR code (of ga naar www.aquarea-smart-cloud.nl)
en volg de aanwijzingen.
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Voorbeeld sticker eindgebruiker

Maak uw
comfort compleet
in drie stappen...

Gefeliciteerd met uw Panasonic
warmtepomp!
Met behulp van Aquarea Smart
Cloud kunt u optimaal genieten
van slim comfort door ook
op afstand uw installatie te
bedienen. Bovendien krijgt u
op ieder moment inzicht in het
verbruik.
1 Scan de QR code

(of ga naar www.aquarea-smart-cloud.nl)

2 Maak een Panasonic ID aan
3 Meld het apparaat aan het start
met het beheer

De actievoorwaarden
1.
2.
3.
3.
4.
5.

Systemen afkomstig van de erkende distributeurs Multi Import, Aircologic, DHPS en Rensa
Geldig voor modellen van de H- en J-generatie
Warmtepomp dient te zijn aangeschaft in de actieperiode
Cloud interface aangesloten op unit en zichtbaar voor de eindgebruiker
Sticker plaatsen op de unit
Foto’s sticker, device code en serienummer uploaden via
www.panasonic-cloud-cash-back.nl
5. Deze actie loopt van 1 augustus tot en met 31 decemberr 2020
6. Panasonic is voorbehouden de actie eerder te stoppen

Algemeen
• Deze actievoorwaarden (hierna: “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door
Panasonic Netherlands gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, aan het adres Europalaan 28E
(hierna: “Panasonic”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “actie”)
• Door deel te nemen aan deze actie, verklaart deelnemer zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
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• Panasonic behoudt zich het recht om actieproducten gedurende de actieperiode te
wijzigen of aan te passen. In dat geval worden de wijzigingen bekend gemaakt via de
Panasonic website.
• 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.
• Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan een
bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.
• Panasonic is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de
ditributeurs Multi Import, Aircologic, DHPS en Rensa.
• De actie is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
• Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen of incomplete
inzendingen.
• In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic zich uitdrukkelijk het
recht voor de betrokken deelnemer van de deelname uit te sluiten.
• Alle persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt in combinatie met deze actie en
zullen alleen gedeeld worden met een derde partij voor doeleinden die gerelateerd zijn
aan deze actie. Jouw gegevens worden behandeld conform ons Privacy beleid:
http://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html
• Jouw gegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
• Inzendingen die ná 31 december 2020 binnenkomen of incomplete inzendingen worden
niet in behandeling genomen.
• Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 31 december 2020.
• Druk- en zetfouten voorbehouden.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie kun je contact opnemen met
warmtepompsales@eu.panasonic.com
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