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Dynabook Cashback-promotie, verlenging 

De dynabook Cashback promotie (ook vermeld als ‘de actie’), samengevat:  

Op geselecteerde modellen ("In aanmerking komende modellen") ontvangt u tot € 100 cashback als u uw 

aankoop registreert, onder voorbehoud van correcte registratie en naleving van onderstaande 

promotievoorwaarden. Algemene info vindbaar op: https://nl.dynabook.eu/generic/cashback-promotion/ 

 De actieperiode loopt van 1 februari tot en met 15 maart (aankoopdatum) en zolang de voorraad 

strekt. Dynabook Europe (The Netherlands, Belgium Branch) behoudt zich het recht voor om deze 

promotie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

 De Cashback actie kan geclaimd worden op deelnemende laptops gekocht in de actieperiode. 

 Alleen van toepassing op deelnemers boven de 18 jaar. De promotie is gericht op zakelijke 

gebruikers. 

 Promotie alleen geldig indien de aankoop in Nederland of België (of in een .NL / .BE webshop, heeft 

plaatsgevonden). 

 Cashback moet binnen 30 dagen na aankoop worden geclaimd. 

 Tijdens het claimproces moet een leesbaar aankoopbewijs van het actieproduct met 

aankoopdatum en verkooppunt aangeleverd worden. 

 Eén claim per laptop, maximaal 25 laptops per persoon of organisatie. 

 Succesvolle aanvragen worden binnen zes weken verwerkt. 

 Deelname is enkel bestemd voor Nederlandse of Belgische inwoners, alsook Uitbetaling. Cashback 

kan enkel uitbetaald worden aan de eigenaar van de aangekochte laptop met een Nederlandse of 

Belgische bankrekening. 

 De verlenging van de actie start op 1 maart. Een verandering in de voorwaarden is de verwijdering 

van 3 in aanmerking komende modellen. 

 

I. In aanmerking komende modellen  

Partnummer   Familie   Modelnaam 

 PMR31E-05M00QDU dynabook TECRA  X40-F-13U 

 PMR31E-10E00QDU  dynabook TECRA  X40-F-15L 

 PUR31E-02700UDU  dynabook PORTEGE X30-F-12L 

 PUR31E-02G00UDU  dynabook PORTEGE X30-F-12R 

 PUR31E-0XF00UDU  dynabook PORTEGE X30-F-151 

 PUR31E-0YK00UDU  dynabook PORTEGE X30-F-16J 

 PUR31E-0YN00UDU  dynabook PORTEGE X30-F-16L 

 PUR31E-0YP00UDU  dynabook PORTEGE X30-F-16M 

 PUR31E-10200UDU  dynabook PORTEGE X30-F-172 

 PMZ10E-00801XDU  dynabook TECRA  A40-E-1D5 
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 PMZ10E-008029BT  dynabook TECRA  A40-E-1D5 

 PMZ10E-0K701XDU  dynabook TECRA  A40-E-198 

 PMZ10E-0M901XDU  dynabook TECRA  A40-E-1D6 

 PMZ10E-0MC01XDU dynabook TECRA  A40-E-1D7 

 PMZ10E-0MD01XDU dynabook TECRA  A40-E-1D8 

 PMZ10E-0ME015DU  dynabook TECRA  A40-E-1DD 

 PLR31E-0NQ00LDU  dynabook TECRA  X50-F-15M 

 PLR31E-0NQ00MBT  dynabook TECRA  X50-F-15M 

 PLR31E-0NR00LDU  dynabook TECRA  X50-F-15N 

 PLR31E-0NS00LDU  dynabook TECRA  X50-F-15P 

 PLR31E-0NS00MBT  dynabook TECRA  X50-F-15P 

 PSZ10E-03E00FDU  dynabook PORTEGE A30-E-140 

 PSZ10E-03E00LBT  dynabook PORTEGE A30-E-140 

 PSZ10E-0DG00FDU  dynabook PORTEGE A30-E-15H 

 PSZ10E-0DG00LBT  dynabook PORTEGE A30-E-15H 

 PSZ10E-0EV00FDU  dynabook PORTEGE A30-E-173 

 PSZ10E-0EV00LBT  dynabook PORTEGE A30-E-173 

 PSZ10E-0EW00FDU  dynabook PORTEGE A30-E-174 

 PSZ10E-0EW00LBT  dynabook PORTEGE A30-E-174 

 PSZ10E-05901UDU  dynabook PORTEGE R30-E-10X 

 PSZ10E-0E101VDU  dynabook PORTEGE R30-E-12E 

 PSZ10E-01W01VDU  dynabook PORTEGE R30-E-126 

 

II. Promotieperiode 

01.02.2020 - 15.03.2020 

Raadpleeg voor meer informatie over in aanmerking komende modellen en de promotieperiode de 

informatie op: 

www.dynabook.nl/cashbackpromo of www.dynabook.be/cashbackpromo 

Houd er rekening mee dat deze promotie alleen geldig is in Nederland en België en dat registratie moet 

plaatsvinden op de Nederlandse of Belgische dynabook website. 

Dynabook Europe (The Netherlands, Belgium Branch) behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk 

moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

Deelname is enkel bestemd voor Nederlandse of Belgische inwoners, alsook Uitbetaling. Cashback kan 

enkel uitbetaald worden aan de eigenaar van de aangekochte laptop met een Nederlandse of Belgische 

bankrekening. 

http://www.dynabook.nl/cashbackpromo
http://www.dynabook.be/cashbackpromo
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Deze promotie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en is alleen geldig voor het in aanmerking 

komende model waarvoor het is geregistreerd. 

Let op: bewaar uw originele aankoopbewijs van het in aanmerking komende model omdat u dit nodig heeft 

om te registreren. 

III. Registratie- en claimproces 

Om in aanmerking te komen voor deze promotie, moet u uw in aanmerking komende model binnen dertig 

(30) dagen vanaf de datum van aankoop registreren op het formulier beschikbaar via de volgende website: 

www.dynabook.nl/cashbackpromo of www.dynabook.be/cashbackpromo  

Vul het verstrekte online formulier in, https://nl.dynabook.eu/form/register-now/  en dien uw claim in. 

Uw factuurdatum wordt geteld als dag één (1). 

Registraties moeten worden gedaan door de koper van het in aanmerking komende model. 

Na registratie van uw in aanmerking komend model ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Uw 

claim wordt vervolgens geverifieerd om te beoordelen of uw registratie voldoet aan de 

promotievoorwaarden. U ontvangt dan het cashback-bedrag dat staat vermeld voor uw in aanmerking 

komende product.  

Dit gebeurt meestal met zes (6) weken na ontvangst van alle vereiste documenten en autorisatie van de 

claim. Dynabook Europe (The Netherlands, Belgium Branch) zal geen btw / belastinggevolgen terugbetalen 

/ compenseren die voor de koper kunnen ontstaan als gevolg van de terugbetaling van de aankoopprijs en 

is niet verplicht btw / belastingfacturen of creditnota's uit te geven in het kader van de cashback-

aanbieding. 

IV. Uitsluitingen van deze promotie 

De actie is gericht op zakelijke gebruikers en enkel bestemd voor eindklanten dat wil zeggen, diegene die 

producten voor hun eigen gebruik kopen. Degene die deelnemen aan de actie met de uiteindelijke intentie 

om de gekochte actieproducten door te verkopen of te verhuren aan derden komen niet in aanmerking. 

Aanvragen mogen alleen worden ingediend door de eindklant zelf. (Weder)verkopers mogen geen 

aanvragen indienen namens hun klanten. 

 

Promotie is niet geldig in combinatie met speciale aanbiedingen (special bids) of andere kortingen op de 

deelnemende modellen.   

Deze promotie staat niet open voor werknemers van Dynabook of Dynabook-distributeurs, 

wederverkopers, e-verkopers, detailhandelaren of externe leveranciers van Dynabook-producten, hun 

werknemers, families of iedereen die professioneel met deze promotie verbonden is. 

Deze promotie is niet van toepassing op aankopen gedaan bij het in aanmerking komende model buiten de 

aangegeven promotiedata. 

http://www.dynabook.nl/cashbackpromo
http://www.dynabook.be/cashbackpromo
https://nl.dynabook.eu/form/register-now/
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V. Toepassingsgebied en beperkingen 

Deze promotie is alleen van toepassing op in aanmerking komende modellen en beperkt tot één (1) claim 

per in aanmerking komend model. Het is niet van toepassing op accessoires, randapparatuur, software, 

opties of andere applicaties die zijn gekocht met of voor het in aanmerking komende model. 

Er kunnen maximaal vijfentwintig (25) in aanmerking komende modellen per klant worden geregistreerd. 

Deze promotie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere Dynabook-campagnes, kortingen of 

andere prijsondersteuning op in aanmerking komende modellen. 

VI. DISCLAIMER 

1. Dynabook heeft het recht om deze promotievoorwaarden op elk moment te wijzigen. Deelname aan de 

promotie impliceert acceptatie van deze regels. Dynabook is ten allen tijde gerechtigd deelname van 

deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat 

daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een 

vervangend product of actie, in welke vorm dan ook. 

2. U bent verantwoordelijk voor het correct registreren van uw in aanmerking komende product zoals 

uiteengezet in deze voorwaarden binnen dertig (30) dagen na aankoop. 

3. Dynabook aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren, late of vertraagde claims of schade voor 

vertragingen als gevolg van het niet volgen van het registratie- / claimproces zoals uiteengezet in deze 

promotievoorwaarden. 

4. U komt niet in aanmerking voor deelname aan deze promotie als u geen toegang heeft tot een geldig e-

mailadres. 

5. Door deel te nemen aan deze promotie, geeft u uw toestemming aan Dynabook om uw persoonlijke 

gegevens te gebruiken om de promotie te beheren, door uw persoonlijke informatie bekend te maken aan 

organisaties die Dynabook helpen bij het beheren van de promotie en aan derden zoals vereist door de wet 

(inclusief autoriteiten die de promotie reguleren). Raadpleeg ons privacybeleid op de Dynabook-website 

voor meer informatie. 

6. Dynabook garandeert niet dat uw gebruik van of toegang tot de registratiesite of het online 

declaratieformulier, niet wordt onderbroken door fouten of virussen. Dynabook is niet aansprakelijk voor 

schade die wordt veroorzaakt door vijandige software die uw computerapparatuur of eigendommen kan 

aantasten of besmetten als gevolg van uw gebruik van deze site.  

7. Dynabook behoudt zich het recht voor om claims te weigeren als u op enig moment niet volledig hebt 

voldaan aan deze promotievoorwaarden of als een claim niet strikt in overeenstemming met deze 

promotievoorwaarden is ingediend. 
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8. Dynabook dekt geen kosten voor het registreren en indienen van claimdocumenten. 

9. Als de terugbetaling wordt uitgevoerd door een cheque, is het uw verantwoordelijkheid om cheques 

binnen de juiste termijnen te storten. Vervangende cheques worden niet verzonden. 

10. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Dynabook in geen geval 

aansprakelijk voor verlies of directe of indirecte schade, verlies van bedrijfswinsten, gemiste besparingen of 

andere speciale, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade, ongeacht of de garantie niet is nagekomen, 

contract, strikte aansprakelijkheid, onrechtmatige daad of anderszins voortvloeiend uit of in verband met 

deze promotie. 

11. Behoudens paragraaf 10 hierboven, is de totale aansprakelijkheid van Dynabook jegens deelnemers aan 

deze promotie niet hoger dan de waarde van het bedrag van de cashback-promotie gekoppeld aan het in 

aanmerking komende model. 

12. Dynabook is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van dit aanbod, indien het niet nakomen het 

gevolg is van overmacht. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot zware 

weersomstandigheden, brand, overstroming, oorlog, aardbeving, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, 

overmacht, wetten of gebeurtenissen die, buiten de schuld van een van de partijen, de uitvoering 

onmogelijk maken of niet in staat zijn tot een bevredigende uitvoering.  

13. Indien Dynabook geen enkele bepaling van deze promotievoorwaarden geheel of gedeeltelijk afdwingt, 

betekent dit niet dat Dynabook afstand doet van deze voorwaarden of het recht van Dynabook om te eisen 

dat deze in de toekomst volledig wordt uitgevoerd, noch dat Dynabook afstand doet van enige inbreuk op 

enige bepaling van deze promotievoorwaarden, noch dat Dynabook afstand doet van enige latere inbreuk 

of de effectiviteit van een dergelijke bepaling tenietdoet.  

14. Dynabook behoudt zich ten alle tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te 

onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als 

misbruik wordt vermoed.  

 

15. De deelnemer ziet door deelname aan de actie af van het instellen van iedere rechtsvordering jegens 

Dynabook, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden.  

 

VII. GELDIGHEID 

Indien een van de clausules van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, ineffectief of niet 

afdwingbaar wordt geacht of later zijn rechtsgeldigheid verliest, wordt de geldigheid van de andere 

clausules niet aangetast. De ongeldig, ineffectief of onuitvoerbaar verklaarde clausule zal worden 

vervangen door de beschikking die het dichtst bij die clausule ligt.  
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VIII. PROMOTEN VAN DEZE CAMPAGNE EN RECHT EN JURISDICTIE: 

De promotor van de campagne is: 

 

DYNABOOK Europe GmbH 

Hammfelddamm 8 

41460 Neuss 

Duitsland 

 

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 

Duitsland en elke partij stemt er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid 

van de Duitse rechtbanken met betrekking tot alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met 

deze promotie. 

 


