.

Panasonic beloont zijn
trouwe klanten.
Kom bij de club
van Panasonic
installateurs!

Koop Panasonic producten,
spaar punten...
... en ontvang talrijke prijzen!

www.panasonicproclub.com

WARMTEPOMP LUCHT / WATER

RESIDENTIËLE AIR CONDITIONING

ZAKELIJK

Een vereenvoudigde procedure,
ĞĞŶĂĐƟĞǀĞƌĞůƵď
Meer dan 100 cadeaus
om uit te kiezen

Verdubbel uw Win’s
tijdens de Boostperiodes

Win’s verdienen,
door uw buitenunits op te geven

Het hele jaar door
verrassingen (Quiz/
fantastische cadeaus...)

Verdien Win’s door deel te
nemen aan de activiteiten

Maak uw keuze
uit meer dan 100 cadeaus

.

Hoe kunt u zich aansluiten bij de
Getrouwheidsclub van Panasonic?

1

Log in op

2

www.panasonicproclub.com

3

Klik op

Ga naar de tab
“Promoties”

4

Vraag uw prijzen aan

“Aan de promotie deelnemen”

Geef uw aankopen op en voeg uw facturen bij
Uw aanvraag zal binnen
drie werkdagen worden behandeld

5

Als uw aanvraag is
goedgekeurd, kunt u de
status van uw bestelling
volgen door te klikken op
“Aanvragen bekijken”
.

.

Lijst van producten die beloond worden in het kader van de Getrouwheidsclub 2017
AQUAREA

WIN’S

T CAP
High Temperature
High Performance
(van 9 tot 16kW)
CETHI 200-300
CETHI 80-120

650
750
550
300
200

CONFORT
CASSETTE
VLOERMODEL
KANAALMODEL
MULTI DELUXE 2 uitgangen
MULTI DELUXE 3 uitgangen
MULTI DELUXE 4 uitgangen
MULTI DELUXE 5 uitgangen
MULTI RE 2 uitgangen
MULTI RE 3 uitgangen
ETHEREA
ETHEREA Z
CZ
RE
TE
TZ
UE
UZ
BE
VZ

WIN’S

ZAKELIJK

WIN’S

200
150
150
200
300
400
500
150
250
150
200
220
70
90
100
40
40
40
350

STANDARD
ELITE

350
450

Contact
GETROUWHEIDSPROGRAMMA PROCLUB

+32 2 620 04 87

Prijs van een
lokale oproep

aanbieding nummer : 46259
Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u
info.be@panasonicproclub.com
*aanbieding gereserveerd voor zaakvoerders van installatiebedrijven (waarvan het adres in België is geregistreerd) (hierna te noemen «Installateur(s)») die tussen 1 februari en 31 december 2017 bij hun distributeurs, zoals onder andere Frigro nv uit Moorsele, de
volgende producten hebben gekocht: Panasonic airconditioners uit de Comfort en Zakelijke productlijnen, de lucht/water warmtepompen en de warmwatertanks van de productlijn Aquarea. Airconditioners die voor 1 januari en na 31 december 2017 zijn gefactureerd komen niet in aanmerking (de
factuurdatum dient als bewijs). Of een deelnemer in aanmerking komt voor een van de prijzen hangt af van het aantal verzamelde punten. Raadpleeg voor nadere informatie over de punten www.panasonicproclub.com. De installateur moet het formulier invullen op de actiesite van Panasonic
Pro Club: www.panasonicproclub.com en de aankoopfacturen van de producten aanleveren voor de series Confort, Zakelijk en Aquaera van 2017 (waarbij de prijzen vooraf onleesbaar moeten zijn gemaakt). Wij wijzen erop dat voor de Aquarea-producten ook het serienummer van de buitenunitgroep
is vereist. De aanvragen voor punten moeten tussen 1 februari 2017 et 28 februari 2018 op de actiesite zijn ingediend, de aanvragen voor prijzen moeten tussen 1 februari 2017 en 7 maart 2018 op de actiesite worden ingediend. Na deze termijn worden de tellers op nul gezet en gaan de punten
verloren. De airconditioners kunnen op verschillende momenten worden gekocht en kunnen op verschillende facturen staan. De prijzen worden binnen een termijn van gemiddeld 8 tot 12 weken na goedkeuring van het dossier verzonden. Wij behouden ons het recht voor om prijzen die niet
meer op voorraad zijn, te vervangen door producten van gelijke of hogere waarde. Bewaar een kopie van alle verzonden stukken, men kan u erom vragen. Aanbod bestemd voor bedrijven, de prijzen zullen op het bedrijfsadres worden geleverd. Installateurs die een of meer van hun medewerkers
gebruik laten maken van deze aanbieding, doen dit onder hun volledige verantwoordelijkheid. Raadpleeg voor nadere informatie over de punten en de volledige voorwaarden www.panasonicproclub.com
Panasonic France, 1-7 rue du 19 mars 1962, 92230 Gennevilliers - handelsregister Nanterre: B 445 283 757 - Filiaal van Panasonic Marketing Europe Gmbh - Hoofdkantoor: 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Duitsland) - Wiesbaden HRB 13178

