Tot € 300,- cashback bij aankoop van een
Fujifilm systeemcamera met extra lens
Je hebt een product gekocht waar een cashback op zit. Een cashback is een actie vanuit de
fabrikant waarbij je een gedeelte van het aankoopbedrag terugkrijgt. Hieronder staat
precies omschreven wat je moet doen om je cashback te ontvangen.

Actie:
Tot € 300,- cashback wanneer je een Fujifilm systeemcamera aanschaft in combinatie met
een extra lens. Zie onderstaande lijst om te kijken waar je recht op hebt.

Looptijd:
De actie loopt van 10-02-2020 tot en met 31-03-2021. Meld je uiterlijk 30-04-2021 aan om
gebruik te maken van de cashback actie.
Let op: je kunt deze actie claimen vanaf 17-02-2021

Wat heb je nodig?
Een kopie van het aankoopbewijs.
Een foto van het serienummer op het product.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 10-02-2020 en 31-03-2021 één van de onderstaande Fujifilm
systeemcamera's en lenzen via Coolblue.
2. Ga naar h
 ttps://fujifilm-connect.com/nl/index.php en log in met je Fujifilm account.
Heb je nog geen account, maak er dan een aan.
3. Vul het online aanvraagformulier volledig in. Bij registratie is een kopie van het
aankoopbewijs en het serienummer van het product vereist.
4. Op d
 eze website vind je meer informatie over de cashback actie.

Geldigheid:
Deze actie is geldig in Nederland.

Modellen die meedoen:
Systeemcamera's
Actieproduct

Cashback

Fujifilm X-T4 Body Zwart

i.c.m. lens

Fujifilm X-T4 Body Zilver

i.c.m. lens

Fujifilm X-T4 Zwart + XF 18-55mm f/2.8-4.0 R LM OIS

i.c.m. lens

Fujifilm X-T4 Zilver + XF 18-55mm f/2.8-4.0 R LM OIS

i.c.m. lens

Fujifilm X-T4 Zwart + XF 16-80mm f/4 R OIS WR

i.c.m. lens

Lenzen
Actieproduct

Cashback

Fujifilm XF 23mm f/1.4 R

€ 200,-

Fujifilm XF 8-16mm F2.8 R LM WR

€ 300,-

Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR

€ 300,-

Let op: de actie is niet geldig op Tweedekans producten.

