
www.focusnordic.se
www.focusnordic.dk

www.focusnordic.no
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AF 14mm F/2.8 Sony FE

AF 24mm F/2.8 Sony FE

AF 35mm F/1.4 Sony FE

AF 35mm F/2.8 Sony FE

AF 50mm F/1.4 Sony FE

AF 14mm F/2.8 Canon EF

AF 85mm F/1.4 Canon EF

AF 14mm F/2.8 Nikon F

▶ Rasti ruutuun

Objektiivin sarjanumero
(löytyy objektiivin kiinnityksestä):...............................................................................................................

Ostopäivä:..............................................................................................................................

Jälleenmyyjä, nimi ja osoite:.................................................................................................

.................................................................................................................................................

Henkilötiedot (Tekstaten)

Etunimi:....................................................................................................................................

Sukunimi:.................................................................................................................................

Osoite:.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Puhelinnumero:......................................................................................................................

Sähköposti:.............................................................................................................................

Tilitiedot

Pankki:.....................................................................................................................................

Tilin haltija:...............................................................................................................................

BIC/SWIFT:................................................................................................................................

Tilinumero (IBAN):...................................................................................................................

Hyväksyn, että edellä mainitut henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Focus Nordicin toimesta. 
Jos ette hyväksy henkilötietojen keräämistä, Focus Nordic ei voi pitää teitä asiakkaanaan. 
Tällöin tilauksenne jää toimittamatta.

Allekirjoitus:...............................................................................................................................

Nimenselvennys:.......................................................................................................................

Hakemuksen on oltava 
perillä viimeistään 
30. 4. 2019.
Lähetä hakemuksesi 
tarvittavine liitteineen

sähköpostitse:
cashback@focusnordic.se

tai postitse:
Focus Nordic 
Samyang Cashback 
Erhvervsvej 30
DK-2610 Rødovre
DENMARK

Älä unohda 
liittää cashback-
hakemukseesi 
mukaan
► Kopiota ostokuitista tai 
laskusta. Tilausvahvistusta ei 
hyväksytä!

Rahaa takaisin kun ostat 
Samyang AF -objektiivin
15.1. - 31.3. 2019 välisenä aikana
Täytä kaikki alla olevat kentät. Lähetä lomake yhdessä ostokuitin kanssa tai 
skannaa ja lähetä kaikki asiakirjat sähköpostitse: cashback@focusnordic.se
Löydät tämän lomakkeen myös osoitteesta: www.focusnordic.fi. 

Hyväksytty cashback-hakemus maksetaan kahdeksan (8) viikon kuluessa haluamallesi tilille.

Automaattitarkenteiset 
täyden kennon objektiivit

70€ 

30€ 

60€ 

30€ 

50€ 

70€ 

70€ 

70€ 



1. Kampanja on voimassa vain Suomen, Ruotsin, 
Norjan, Tanskan, Islannin, Latvian, Liettuan, Viron, 
Tsekin ja Slovakian asukkaille.

2. EU:n ja ETA:n uusi yleinen tietosuoja-asetus 
GDPR (General Data Protection Regulation) 
otettiin käyttöön 25.5.2018. Jakelijana 
Focus Nordicin on kerättävä asiakkaidensa 
henki-lötietoja, mihin tarvitsemme teidän 
hyväksyntänne. Lue lisää GDPR-asetuksesta ja 
tietosuojakäytännöstämme sivuiltamme (www.
focusnordic.fi). Tietosuojakäytännöstämme selviää 
miten keräämme, käsittelemme ja tallennamme 
henkilötietoja, sekä oikeutesi asiakkaanamme. 
Jos teillä on kysyttävää tietojen tallentamisesta, 
voitte lähettää sähköpostia rekisterin ylläpitäjälle 
osoitteeseen GDPR@focusnordic.com.

3. Cashback-palautus maksetaan ainoastaan 
objektiiveista, jotka ovat ostettu kampanjan 
voimassaoloaikana 15. tammikuuta - 31. 
maaliskuuta 2019.

4. Maksu suoritetaan sen maan valuutassa, mistä 
objektiivi on ostettu. Maksu suoritetaan kahdeksan 
viikon kuluessa cashback-dokumenttien 
saapumisesta.

5. Objektiivin tulee olla Focus Nordicin maahantuoma 
ja sen tulee olla ostettu virallisen jälleenmyyjän 
kautta. 

6. Cashback-kampanja ei koske käytettynä ostettuja 
objektiiveja.

7. Kampanja on tarkoitettu ainoastaan yksityisille 
kuluttaja-asiakkaille, sekä yrityksille, jotka ovat 
tuotteen loppukäyttäjiä. Kampanjaan eivät voi 
osallistua yritykset tai yhteisöt, joiden tarkoitus on 
myydä tuote eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

8. Cashback maksetaan ainoastaan yhden kerran 
tuotetta/sarjanumeroa kohden.

9. Cashback-hakemus voidaan lähettää sähkö-
postilla tai kirjeenä. Focus Nordic ei vastaa 
myöhästyneistä hakemuksista. Suosittelemme 
lähetystavaksi sähköpostia; cashback@
focusnordic.se. Älä lähetä kirjeitse alkuperäistä 
ostotositetta. Kuitteja tai muita tositteita ei 
palauteta.

10.  Hakemus tulee olla käsiteltävänä Focus Nordicilla 
viimeistään 30. huhtikuuta 2019.

11.  Cashback-hakemuksen lähettämällä hyväksyt 
kampanjan ehdot.

EHDOT

Automaattitarkenteiset 
täyden kennon objektiivit


	AF 14mm F2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 24mm F/2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 35mm F/1: 
	4 Sony FE: Off

	AF 35mm F/2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 50mm F/1: 
	4 Sony FE: Off

	AF 14mm F/2: 
	8 Canon EF: Off
	8 Nikon F: Off

	AF 85mm F/1: 
	4 Canon EF: Off

	Serial no: 
	Date of purchase: 
	Dealer name and address: 
	Dealer name and address 2: 
	First name: 
	Last name: 
	Address: 
	Address 2: 
	Phone no: 
	E-mail: 
	Bank: 
	Account holder: 
	Clearing no / SWIFT / BIC: 
	Account / IBAN: 
	Understand: Off
	Signature: 
	Name in block letters: 
	Submit: 


