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WARUNKI
1. Promocja obowiązuje w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Islandii, 

Grenlandii i na Wyspach Owczych.

2. Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE/EES w sprawie ochrony danych 
GDPR (General Data Protection Regulation - Unijne rozporządzenie w sprawie ogólnej ochrony 
danych osobowych). Focus Nordic jako dostawca towarów przechowuje dane osobowe.  
W związku z tym, że stajesz się naszym Klientem musimy poprosić Cię o wyrażenie zgody 
na przechowywanie Twoich danych. Przeczytaj więcej na temat GDPR w naszej Polityce 
Prywatności, która będzie dostępna na naszych lokalnych stronach internetowych (focusnordic.
pl). W treści naszej Polityki Prywatności będziesz mógł przeczytać o tym jak zbieramy, 
przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe a także wyjaśnimy twoje osobiste prawa 
jako klienta i jak z nich korzystać.  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przechowywania 
danych, wyślij wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych na stronie GDPR@
focusnordic.com

3. Promocja dotyczy obiektywów zakupionych w okresie od 1 listopada 2018 r do 31 grudnia 2018 r.

4. Płatność zostanie zrealizowana w lokalnej walucie w ciągu 8 tygodni od momentu otrzymania 
dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu pieniędzy.

5. Importerem obiektywu musi być Focus Nordic AB a sam obiektyw musi zostać zakupiony u 
autoryzowanych dealerów. Zobacz listę sprzedawców biorących udział w promocji na www.
tamron.pl

6. Promocja nie dotyczy używanych obiektywów.

7. Promocja dotyczy tylko osób fizycznych i firm będących użytkownikami końcowymi. Nie 
obejmuje przedsiębiorstw ani organizacji, które zajmują się dystrybucją i odsprzedażą 
obiektywów.

8. Zwrot pieniędzy jest jednorazowy na każdy numer seryjny obiektywu.

9. Wnioski o zwrot pieniędzy można przesłać pocztą elektroniczną lub zwykłą pocztą. Focus Nordic 
nie ponosi odpowiedzialności za działania , w wyniku których poczta nie nadejdzie na czas. 
Dlatego zalecamy wysyłanie wiadomości e-mail; cashback@focusnordic.se i nie wysyłanie 
oryginalnych paragonów lub faktur. Nie zwracamy żadnych dokumentów.

10. Wnioski o zwrot środków muszą dotrzeć do Focus Nordic do 31 stycznia 2019 r.

11. Wnioski o zwrot pieniędzy należy składać po akceptacji warunków promocji.

Zwrot pieniędzy!
Przy zakupie obiektywów G2 do systemów Canon lub Nikon

- 150-600mm | 70-200mm | 24-70mm | 15-30mm - 
w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r. otrzymasz zwrot 450 zł.!

Dowiedz się więcej na www.tamron.pl

Obiektywy zoom Generacja 2
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SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2  
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2  
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2

Nie zapomnij dołączyć do wniosku o zwrot:
1. Kopię paragonu lub faktury. Samo potwierdzenie zamówienia 

nie jest wystarczające!
2. Kopię karty z numerem seryjnym* (znajduje się w opakowaniu)

* UWAGA! To jest obraz numeru seryjnego na karcie gwarancyjnej.  ►

Dokumenty dotyczące zwrotu pieniędzy 
muszą zostać dostarczone  do 31 stycznia 
2019 roku

Wniosek o zwrot pieniędzy wraz z niezbędnymi 
dokumentami

wyślij na adres e-mail:
cashback@focusnordic.se

lub pocztą na adres:
Focus Nordic AB
Tamron Cashback 
Erhvervsvej 30
DK-2610 Rødovre
DENMARK

Zwrot pieniędzy za zakup
obiektywu zoom TAMRON G2 w okresie 

1 listopada - 31 grudnia 2018 roku
Wypełnij wszystkie poniższe pola. Następnie wyślij wypełnioną ulotkę wraz z kopią dowodu zakupu 
i karty z numerem seryjnym (znajdującej się w opakowaniu obiektywu) lub zeskanuj i wyślij wszystkie 
trzy elementy e-mailem na adres: cashback@focusnordic.se 
Informacje te są dostępne również na stronie www.tamron.pl 
Zatwierdzony zwrot pieniędzy zostanie przekazany na rachunek bankowy w terminie do 8 tygodni.

Numer seryjny obiektywu.:...............................................................................................

Data zakupu:.....................................................................................................................

Nazwa i adres sprzedawcy:.............................................................................................

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

Dane osobowe (proszę wypełnić DUŻYMI LITERAMI)

Imię:....................................................................................................................................

Nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:.................................................................................................................................

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

Nr telefonu.:.......................................................................................................................

E-mail:.................................................................................................................................

Informacje o koncie

Bank:...................................................................................................................................

Właściciel konta:...............................................................................................................

Kod IBAN i SWIFT:...............................................................................................................

Nr konta.:............................................................................................................................

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie powyższych danych osobo- 
wych przez firmę Focus Nordic. Jeśli to pole pozostanie niezatwierdzone, Focus 
Nordic nie będzie mógł zaakceptować Cię jako Klienta co oznacza, że nie będzie w 
stanie zrealizować zamówienia. Szczegóły: paragraf 2 w części «Warunki»

Podpis:................................................................................................................................

Imię i nazwisko DUŻYMI LITERAMI:....................................................................................

PRODUKT 
450 zł.
450 zł.
450 zł.
450 zł.

Większa ostrość, szybkość, wytrzymałość i jeszcze lepszy 
wygląd. 
G2 - Nowa generacja obiektywów zoom marki Tamron!  Lepsza od swoich 
słynnych i popularnych poprzedników, wyposażona w błyskawicznie działa-
jący Autofokus oraz stabilizator obrazu o jeszcze większej wydajności przy 
fotografowaniu „z ręki“ przy dłuższych czasach otwarcia migawki. Ulepszona 
optyka zapewnia oszałamiającą jakość obrazu a nowy kształt metalowego 
korpusu jest nie tylko stylowy ale również bardzo wytrzymały i odporny na złe 
warunki atmosferyczne.
Tamron G2 - obiektywy dla wymagających fotografów.

SP 150-600mm
F/5-6.3 Di VC 
USD G2

SP 70-200mm
F/2.8 Di VC USD G2

SP 24-70mm
F/2.8 Di VC USD G2

SP 15-30mm 
F/2.8 DI VC USD G2

Ogniskowa (mm) 150-600 70-200 24-70 15-30

Maksymalna 
przysłona 5-6.3 2.8 2.8 2.8

Minimalna przysłona 32-40 22 22 22

Minimalna ostrość 
(cm) 202 95 38 28

Maksymalne 
powiększenie 1:3,9 1:6,1 1:5 1:5

Rozmiar filtra (mm) 95mm 77mm 82mm NA

Konstrukcja optyczna 21 elementy
13 grup

23 elementy
17 grup

17 elementy
12 grup

18 elementy
13 grup

Waga (g) Canon EF: 2.010
Nikon F: 1.990

Canon EF: 1.500
Nikon F: 1.485

Canon EF: 905
Nikon F: 900

Canon EF: 1.110
Nikon F: 1.100

Średnica x długość 
(mm)

Canon EF: 108 x 260
Nikon F: 108 x 258

Canon EF: 88 x 194
Nikon F: 88 x 191

Canon EF: 88 x 111
Nikon F: 88 x 108,5

Canon EF: 84,9 x 145
Nikon F: 84,9 x 143

Obiektywy G2 Zoom 
150-600mm | 70-200mm | 24-70mm | 15-30mm

ZWROT PIENIĘDZY


