
Promotievoorwaarden: Tamron Fuji X objectieven Peak Design Slide Lite Tamron Editie

camerariem promotie

Promotieduur: 3 februari tot 31 maart 2023

Om aanspraak te kunnen maken op een Tamron Branded Peak Design Slide Lite camerariem, moet je aan de

volgende voorwaarden hebben voldaan:

1. Het gekochte Tamron objectief moet een van de objectieven zijn die deel uitmaken van deze promotie:

● Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD, Model B061x EAN: 4960371006772

● Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD, Model B070x, EAN: 4960371006802

● Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di II VC VXD, Model A057x, EAN: 4960371006833

2. Het Tamron objectief mag alleen gekocht zijn bij een deelnemende dealer.  Een volledige lijst van

deelnemende Tamron dealers is HIER beschikbaar.

3. Het aangeschafte Tamron objectief moet nieuw geleverd zijn door Transcontinenta BV aan de Tamron

dealer. Het mag niet afkomstig zijn van grijze import of parallelle invoer.

4. Het gekochte product moet NIEUWE voorraad zijn. Tweedehands, demonstratie of "open doos"

voorraad komt niet in aanmerking voor deze promotie.

5. De eindgebruiker moet zijn GRATIS Peak Design Slide Lite Tamron Editie camerariem binnen 14 dagen na

afloop van de actie claimen.

6. Claims moeten vóór 15 april worden ingediend via het online CLAIM FORMULIER.

7. Er wordt geen geldelijk tegenwaarde van deze promotie aangeboden, geïmpliceerd of beschikbaar

gesteld.

8. De actie is alleen beschikbaar voor particuliere kopers.

9. Per persoon en adres kan maximaal 1 claim worden ingediend.

10. Het deelnemende Tamron objectief moet aangeschaft zijn met een kassabon binnen het datumbereik

van deze actie zijnde 3 februari tot en met 31 maart 2023.

11. Voor een juiste claim moet een geldig aankoopbewijs worden geüpload via het online claimformulier,

samen met het serienummer van het objectief.  Als het aankoopbewijs om welke reden dan ook niet

geldig is of als het serienummer van het objectief niet overeenkomt met de door Transcontinenta BV

uitgeleverde objectieven aan de dealers, wordt de claim ongeldig verklaard.

12. Transcontinenta BV behoudt het recht om deze actie op elk moment en zonder voorafgaande

kennisgeving te annuleren, te wijzigen of aan te passen.

13. We streven ernaar uw GRATIS Peak Design Slide Lite Tamron Editie camerariem binnen 30 dagen na

goedkeuring van uw claim te verzenden.

Transcontinenta BV, Tarwestraat 29, 2153 GE Nieuw Vennep, +31 0252687555

W: transcontinenta.nl, E: tamron@transcontiunenta.nl

https://www.transcontinenta.nl/nl/dealers?filter=168
https://tamron-zoom-voor-fuji-x-2023-promotie-peak-design-riem.paperform.co/
mailto:tamron@transcontiunenta.nl

