
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА 

Това лято може да бъде по-различно, заради cashback бонусите за 

техника Olympus, валидни само за определен период! 

Лятна промоция Olympus: Бонус за определени OM-D 

апарати и обективи M.Zuikо 

 

София, 1 май 2018 г. – От днес до края на юли 2018г. клиентите на 

Olympus могат да се възползват от кешбек бонусите за някои 

фотоапарати и обективи – от 100 до 400 лв. за продукт се връщат 

обратно в банковата сметка. 

Olympus е подготвил страхотна селекция компактни и леки тела 

OM-D и висококачествени M.Zuiko обективи, така че ако се 

възползвате, ще направите лятото си уникално – с перфектни 

снимки и видео и малко спестени пари. 

Офертата се отнася за следните продукти:  

OM-D фотоапарати Е-M5 Mark II, E-M10 Mark III и E-M10 Mark II (във 

всякакви окомплектовки) както и обективи M.Zuiko ED 17mm F1.2 

PRO, ED 25mm F1.2 PRO, ED 45mm F1.2 PRO, 25mm F1.8, ED 60mm 

F2.8 Macro, ED 9-18mm F4.0-5.6 и ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

Подробности за промоцията ще намерите на адрес: 

bonus.olympus.eu. 

 

Приготвили сме всичко, което Ви е нужно, за да преминете към изцяло 

нова по-лека и по-компактна система или за да надградите вече 

наличното Ви оборудване Olympus.  Не пропускайте тази оферта! Това 

е най-добрата ни селекция от прайм обективи – всичките М.Zuiko F1.2 

PRO, които ще Ви дадат красиво боке и изключителна рязкост и 

резолюция, прецизен и бърз AF и не на последно място – гаранция за 

прахо, влаго и студозащита. 

Бонусите за продуктите могат да се комбинират – т.е. можете да 

закупите няколко различни обектива и тяло/тела. Условието е покупката  

да е направена до 31 юли, а заявката да се подаде до 31 август 2018г. 

Всички правила и условия на тази промоция ще намерите тук: 

bonus.olympus.eu.  

OM-D фотоапарати 

OM-D E-M5 Mark II (400 лв. бонус): Като всички модели от гамата 

Оlympus OM-D,  E-M5 Mark II е направен, за да Ви впечатли със 

скорост, прецизност и качество на изображението. Този фотоапарат е 

за търсещите фотоентусиасти и разполага с перфектната и добре 

 

 
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ OLYMPUS  

ДЕТАЙЛИ: 

> Офертата е валидна за покупки 

между 1 май и 31 юли 2018г. 

Продукти: 

OM-D фотоапарати (тяло или 

в комплект) 

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

M.Zuiko обективи (само като 

отделен продукт) 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 

Macro 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm 

F4.0-5.6 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm 

F4.8-6.7 II 

> Заявките се подават само 

онлайн 

http://bonus.olympus.eu/  

в срок до 31 август 2018г. Важат 

определени правила и условия. 

http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/


 

 

известна стабилизираща система на Olympus с 5-оси (IS), която 

компенсира всяко движение във всяка посока, така че да даде 

резултати без никакво размазване дори и в движение и без статив. 

OM-D E-M10 Mark III (150 лв. бонус): OM-D E-M10 Mark lll е направен, 

за да окуражи и подкрепи начинаещите ентусиасти в техните 

фотографски занимания. Благодарение на 4те асистиращи снимачни 

режима, дори и без никакви познания по фотография, ще можете да 

правите неща, които костват много време и усилия на останалите 

фотографи. 

OM-D E-M10 Mark II (150 лв. бонус): С тегло само 390g (за тялото) този 

стилен модел е „лек“ само като грамаж. Вътрешното му съдържание 

тежи много повече от всякакви entry class DSLR-и. Неговият 

ергономичен дизайн и многообразните му фотографски функции вече 

са му извоювали име сред фотографите – пътешественици и го правят 

идеален спътник за лятната Ви ваканция. 

 

M.Zuiko обективи 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO* (350 лв. бонус): Най-добрият 

избор на Оlympus за портрети в цял ръст. Ултраширокоъгълен и с 

бърза бленда, даващи Ви дълбочина в кадъра и меко боке отзад. 

Фокусира от само 20cm, което позволява много емоционални снимки от 

близо.   

*35mm екв.: 34mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO* (350 лв. бонус): Този обектив е 

със стандартно фокусно разстояние и е идеален за много типове 

фотография. Специалната му конструкция позволява рязкост в кадъра 

от край до край. Благодарение на компактната фокусираща система 

автофокусът е бърз и прецизен, бокето е кръгло и естествено дори и в 

лоши светлинни условия. 

*35mm eкв.: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO* (350 лв. бонус): Позволява кадри 

с перфектна пропорция на човешките лица и е идеален за портрети. 

Бокето на F1.2 е забележително, така че професиопналните фотографи 

ще се радват на прецизната технология и вниманието към детайла, 

вложени в създаването на този обектив. 

*35mm eкв.: 90mm. 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (100 лв. бонус): С 25mm фокусна дължина 

и ъгъл от 47° този прайм обектив е идеален за портрети при слабо 

осветление. Дава чудесно боке на отворена бленда и впечатлява с 

резултати на фокус от близко разстояние. В същото време снимките, 



 

 

които прави, са много близки до възприятието на човешкото око, така 

че не му мислете – трябва да го имате в чантата си!  

*35mm eкв.: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (150 лв. бонус): Макро обектив с 

невероятно качество. Можете да снимате 1:1 с резки детайли и кръгло 

боке. Обективът 60mm F2.8 Macro е прахо и влагозащитен, така че дори 

и в лятна буря ще работите спокойно под дъжда.  

*35mm eкв.: 120mm. 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (200 лв. бонус): Тежи само 155g и 

е с размер само 49.5mm във височина. Ултраширокоъгълен, с бърз AF, 

задължителен за пътуванията Ви това лято. 

*35mm eкв.: 18-36mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (200 лв. бонус): Eкстремен 

телефото обектив за отдалечени обекти. Много тих мотор за 

фокусиране и много бърз фокус.  

*35mm eкв.: 150-600mm. 

Можете да удължите безплатно гаранцията на всеки продукт Olympus – 

фотоапарат или обектив, ако се регистрирате в платформата ни 

MyOlympus**  www.my.olympus.eu. 

 
Спецификациите на продуктите подлежат на промяна от страна на 
производителя без предупреждение. За повече информация и 
характеристики, моля, посетете нашия уебсайт:  www.olympus.bg 
 
**6 месеца безплатна допълнителна гаранция в добавка към 
законовоустановената в страната т.е. тотал 30 месеца. 
 

За въпроси и контакт: 

Елизабет Илиева 

Olympus България 

Тел.: +359 2 854 84 14 

Email: info@olympus.bg 

www.olympus.bg 
 

За Olympus 

Olympus Europa е централата на Olympus Corporation, Tokyo за региони 

Европа, Среден Изток и Африка (EMEA). Като световен лидер в 

производството на качествена оптика и цифрови технологии, Olympus 

осигурява иновативни решения в областта на медицината, в цифровата 

потребителска електроника и за научни изследвания.  Продукти на 

компанията са носители на множество ценни и престижни награди. В 

ръцете на клиентите тези високотехнологични продукти Olympus 

http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus.bg/
http://www.olympus.bg/


 

 

помагат ежедневно на хората да живеят по-дълго, да са по-здрави и по-

щастливи. 

 

За повече информация: www.olympus.bg 

 

 

http://www.olympus.bg/

