
 
Actievoorwaarden: « TOSHIBA Cashback tot 150€ Retour op aanschaf Toshiba business laptops »  

Bij aanschaf in de actieperiode, van een Toshiba laptop die in aanmerking komt voor de actie, geeft 

Toshiba een Cashback tot 150 euro per aanmelding, onder de volgende algemene voorwaarden van de 

actie (ofwel Aanbod, Cashback of Restitutie genoemd).  

 Aanbod geldt voor de in dit document vermelde actieproducten met een maximum van 10 

laptops per aanvrager. Elke laptop moet per stuk worden aangemeld. 

 

 De actieperiode (de periode waarin een product gekocht moet zijn): de actie begint op 23 

november 2017 en eindigt op 31 december 2017. Aankopen van vóór 23 november 2017 of na 

31 december 2017 vallen buiten deze actie. 

 

 Het Aanbod is niet geldig in combinatie met andere Toshiba acties en is niet van toepassing op 

producten waarvoor reeds speciale en/of promotionele voorwaarden geldend zijn (behalve 

reliability guarantee, www.toshiba.nl/rg ).  

 

 Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt voor een aankoop tussen 23 november en 31 

december 2017 bij een erkende wederverkoper, tot 10 deelnames per aanvrager (1 Cashback 

per laptop), van een laptop van Toshiba die in aanmerking komt voor de actie, met hieronder 

vermelde unieke kenmerken: 

Laptops die in aanmerking komen:  

Product Familie Productnaam Product Code  EAN code  Cashback bedrag  

Satellite Pro A50-C-21T PS575E-0XV02NDU 4051528310153 50 euro  
Satellite Pro A50-C-20C PS57DE-01901PDU 4051528299113 50 euro 
Satellite Pro A50-D-14L PS585E-01D008DU 4051528338300 50 euro 
Satellite Pro A50-D-14M PS585E-01E008DU 4051528335637 50 euro 
Satellite Pro A50-D-10J PS585E-01F008DU 4051528335651 50 euro 
Portégé  Z30-C-16J PT263E-0PL04UDU 4051528301991 100 euro 
Portégé  Z30-C-16K PT263E-0PM04UDU 4051528302066 100 euro 
Portégé  Z30-C-16P PT263E-0PP04UDU 4051528302226 100 euro 
Portégé  Z30-C-16M PT263E-0PQ04UDU 4051528302318 100 euro 
Portégé  Z30-C-16N PT263E-0PR04UDU 4051528302400 100 euro 
Portégé  Z30t-B-10L PT253E-01D00CDU 4051528210071 100 euro 
Portégé  X20W-D-11N PRT12E-07200JDU 4051528338508 150 euro 
Portégé  X30-D-10G PT272E-00J003DU 4051528337006 150 euro 
Portégé  X30-D-10J PT272E-00K003DU 4051528330137 150 euro 
Portégé  X30-D-10K PT272E-00L003DU 4051528336504 150 euro  
Portégé  X30-D-10L PT272E-00M003DU 4051528336597 150 euro 

http://www.toshiba.nl/rg


Portégé  X30-D-15D PT272E-058003DU 4051528350012 150 euro 
Portégé  X30-D-15F PT272E-05C003DU 4051528350036 150 euro 
Portégé  X30-D-17G PT272E-07K003DU 4051528349818 150 euro 
Tecra  X40-D-10G PT472E-00E003DU 4051528333947 150 euro 
Tecra  X40-D-10H PT472E-00F003DU 4051528336047 150 euro 
 

 De hoogte van de restitutie, ofwel Cashback, is afhankelijk van het type product. Cashback 

bedragen zijn als volgt: 

Satellite Pro A50  50€ 
Portégé Z30   100€ 
Portégé X20W, X30  150€ 
Tecra X40   150€ 

 

Om deel te nemen aan deze Aanbieding moeten deelnemers deze randvoorwaarden in acht nemen: 

1/ Bezoek de actiepagina na uw aankoop van een deelnemend Toshiba actieproduct in de actieperiode: 
http://www.toshiba.nl/generic/cashback-promo-2017/ , deze pagina geeft u een overzicht van de actie 
en de link naar het registratieformulier. Via het registratieformulier kunt u alle benodigde documenten 
uploaden. Het is belangrijk dat u de scan of foto van uw aankoopfactuur, barcodes en uw bankgegevens 
gereed heeft. U kunt zich registreren tijdens de actieperiode met een uitloop van 2 weken, dat wil 
zeggen dat de laatste mogelijkheid tot aankoop 31 december 2017 is en de laatste registratie 
mogelijkheid 14 januari 2018 is.  
 
2/ Vul het registratieformulier in, ofwel het aanmeldformulier, de klikbare balk die u naar het 
aanmeldformulier brengt, vindt u onder ‘Stap 2’ op http://www.toshiba.nl/generic/cashback-promo-
2017/  en wordt weergegeven met: 
 

KLIK HIER OM U TE REGISTREREN VOOR DE ACTIE EN ALLE BENODIGDE BIJLAGEN TE VERSTUREN 

 
Het aanmeldformulier dient u volledig en correct in te vullen met onder andere de volgende gegevens 
(niet uitsluitend) van de deelnemer: Nederlands postadres, telefoonnummer, e-mailadres, 
bankgegevens (Nederlands IBAN rekeningnummer). In dit aanmeldformulier dient u de onderstaande 
bestanden digitaal mee te zenden:  

- Volledige en leesbare foto’s of scans van de originele aankoopfactuur met de 
referentienummers van het laptopmodel, de datum van aankoop, de wederverkoper (ook wel 
dealer genoemd). 

- Volledige en leesbare foto of scan van de barcodes op de zijkant van de doos met weergave van  
EAN Code, Product Code en Serienummer (Serialnumber op de doos). 

 

 De actie is 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. 
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 Deelnemende dealers, zijn door Toshiba erkende wederverkopers. Voorbeelden van erkende 

wederverkopers zijn vindbaar in het aanmeldformulier, welke niet andere wederverkopers uitsluit, 

Toshiba behoudt zich het recht voor om dealers te erkennen voor deze actie. Mocht er een dealer 

ontbreken in het keuzeveld van het aanmeldformulier, geef dit svp door aan toshiba@buspro.nl dan 

wordt beoordeelt of dealer toegevoegd kan worden. 

 

 De actie is uitsluitend voor kopers met een Nederlands bankrekeningnummer en adres. 

 

 De actie is een onderdeel van Toshiba Information Systems Benelux te Breda, onderdeel van Toshiba 

Europe GMBH te Neuss in Duitsland. 

 

 Alleen volledige ingevulde online registratieformulieren met bijbehorende documenten worden in 

behandeling genomen. 

 

 Ontbrekende informatie moet binnen de actieperiode aangevuld worden. Na de actieperiode 

vervalt de deelname aan de actie. Deelnemers die onvolledige inzendingen/bijlagen insturen krijgen 

daarvan bericht via toshiba@buspro.nl en worden verzocht binnen 14 dagen het ontbrekende 

materiaal in te zenden. Deze termijn begint op de datum dat de melding wordt verzonden. 

Nazenden van materiaal kan via het beantwoorden van de mail van toshiba@buspro.nl 

 

 Door deelname gaat men akkoord met deze actievoorwaarden 

 

 Na goedkeuring van de aanvraag zal het bedrag binnen 4 tot 8 weken worden uitgekeerd. De 

betaling zal verricht worden door de organisatie “acties.nu” o.v.v. “Toshiba promotie”. Het bedrag 

kan alleen via een bankoverschrijving plaatsvinden. Het is niet mogelijk om het bedrag contact te 

ontvangen of door andere afwijkende betaalmiddelen. 

 

 Mocht de deelnemer binnen vier weken na inzending van het voor de actie benodigde materiaal 

geen bevestiging hebben ontvangen, dan kan de deelnemer dit kenbaar maken via het volgende 

mailadres: toshiba@buspro.nl 

 

 Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie/gegevens die door de 

deelnemer zijn ingezonden.  

 

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

jegens Toshiba Information Systems Benelux, of de door haar ingeschakelde hulppersonen en 

derden. 

 

 Deelname is alleen mogelijk indien men 18 jaar of ouder is op het moment van deelname. Toshiba is 

gerechtigd hiervan bewijs op te vragen.  
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 Toshiba is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen. Mochten er binnen 

de actieperiode actiemodellen niet voorradig zijn, dan is er geen mogelijkheid na afloop van de 

actieperiode deze aan te vragen.  

 

 Toshiba is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie omtrent deze actie bij het 

verkooppunt (offline en online). Toshiba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste 

mededelingen op de winkelvloer.  

 

  Toshiba 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. 

 

 Toshiba heeft voor zijn promoties een samenwerking met Buspro BV. Buspro zorgt voor de 

verwerking van alle aanvragen. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds 

ingediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres: toshiba@buspro.nl   

 

 Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Toshiba en de door haar ingeschakelde 

hulppersonen via Buspro B.V., strikt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet aan 

derden doorgegeven en uitsluitend gebruikt voor de actieregistratie en gebruikt binnen het kader 

van deze actie. 

 

 Toshiba behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder 

te beëindigen zonder enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.  

 

 Toshiba 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.  

 

 Klachten of bezwaren welke in verband staan met de lopende actie dienen binnen 5 werkdagen 

nadat de klacht ontstaan is schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Toshiba Information Systems 

Benelux: Postbus: 2555; 4800 CN te Breda 

 

  Het cashback bedrag is afhankelijk van het typenummer van het model dat aangeschaft is. Wanneer 

deze cashback een belastbare uitkering vormt, is de ontvanger verantwoordelijk voor alle hieruit 

voortvloeiende belastingverplichtingen. 

 

 Deze aanbieding geldt niet voor werknemers van Toshiba, haar vertegenwoordigers, 

groothandelaars, wederverkopers, winkelpersoneel, detailhandelaren, deelnemende handelaren 

met grote voorraden of een ieder ander die met deze actie is verbonden. 
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