
Promotievoorwaarden: Tamron Sony A7R V winactie voorjaar 2023

Promotieduur: 3 februari tot en met  31 maart 2023

Om deel te kunnen nemen aan de Tamron winactie, en kans te maken op de professionele Sony A7R V camera,

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 17-28mm F/2.8 Di Ill RXD Sony FE, Model A046, EAN code 4960371006635

● Tamron 20-40mm F/2.8 Di IlI VXD Sony FE, Model A062, EAN code 4960371006826

● Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Sony FE Model A063, EAN code 4960371006796

● Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD Sony FE Model A071, EAN code 4960371006703

● Tamron 35-150mm F/2.0-2.8 Di III VXD Sony FE Model A058, EAN code 4960371006789

● Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD Sony FE Model A056, EAN code 4960371006680

● Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD Sony FE Model A047,EAN code 4960371006727

● Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD Sony FE Model A067, EAN code 4960371006819

● Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di Ill VC VXD Sony FE Model A057, EAN code 4960371006741

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 gekocht Tamron objectief binnen 14 dagen na afloop van de actie

registreren voor de Europese Tamron 5 jaar garantie.

6. De registratie om deel te nemen aan de Sony A7R V prijstrekking moet vóór 15 april gedaan worden via

het online REGISTRATIE FORMULIER.

7. De prijs die wordt aangeboden aan één gelukkige winnaar in deze prijstrekking is specifiek de Sony A7Rv

camerabody.

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

gesteld. Ook is het niet mogelijk om het te ruilen tegen een ander product.

9. De actie is alleen beschikbaar voor particuliere kopers.

10. Per persoon en adres kan maximaal 1 registratie worden ingediend.

11. 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.
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12. 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, het serienummer van het objectief niet overeenkomt met de door Transcontinenta BV

uitgeleverde objectieven aan de dealers of er geen aanvraag ingediend is voor de Europese Tamron 5

jaar garantie, dan wordt de claim ongeldig verklaard.

13. Eén gelukkige winnaar wordt willekeurig gekozen uit de deelnemers aan deze prijstrekking.

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

kennisgeving te annuleren, te wijzigen of aan te passen.

15. De trekking van de winnende deelnemer geschiedt op 20 april 2023. De winnaar zal bekend gemaakt

worden via de Tamron.nl en Transcontinenta.nl website en de winnaar wordt hierover ook persoonlijk

benaderd. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en er gelden geen vervangende prijzen.

16. Door deel te nemen aan de prijsvraag worden deelnemers geacht de voorwaarden te hebben aanvaard.
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