
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Bővítsd idén nyáron Olympus fotós felszerelésedet még több 

objektívvel, vagy akár egy új OM-D géppel – most még kevesebbért! Itt 

az Olympus korlátozott ideig elérhető nyári pénzvisszafizetés-akciója! 

Olympus nyári akció: pénzvisszatérítés egyes OM-D 

fényképezőgépekre és M.Zuiko objektívekre 

 

2018. Május 1, Hamburg – A mai naptól az Olympus vásárlói 

pénzvisszafizetés-akcióban vehetnek részt egyes OM-D 

fényképezőgépek, illetve M.Zuiko objektívek megvásárlásával: az 

akcióban részt vevő termékek 2018. Május 1. és 2018. Július 31. között 

történő megvásárlásával pénzvisszafizetés igényelhető, termékenként 

eltérő – akár 62 000 Ft – összegben! 

Az Olympus könnyű és kis méretű OM-D fényképezőgépeinek, valamint 

a kiemelkedő minőségű M.Zuiko objektívek választéka az akció 

keretein belül még vonzóbb ajánlat felszerelésünk tökéletesítéséhez és 

a nyári fotós túrákra, a minden eddiginél jobb fotók és videók 

megörökítésére való felkészítéséhez. 

Az ajánlat a következő termékekre érvényes: az E-M5 Mark II, E-M10 

Mark III és E-M10 Mark II OM-D fényképezőgépekre (váz, vagy kit esetén 

is), valamint 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 és ED 75-

300mm F4.8-6.7 II M.Zuiko objektívekre. 

Részt vevő országok, kereskedők, regisztráció, illetve részvételi 

szabályzat: bonus.olympus.eu. 

 

Akár könnyű fényképezőgép-rendszerre szeretnénk váltani, akár meglévő 

Olympus felszerelésünket szeretnénk bővíteni a nyárra, ezt az ajánlatot nem 

érdemes kihagyni: az Olympus termékkínálatából egy remek válogatás 

szerepel a nyári akcióban – köztük a gyorsan hírnevet szerzett M.Zuiko F1.2 

PRO fix objektívek, melyek ragyogó képalkotást és bokeh-t, valamint 

lélegzetelállító végeredményt kínálnak a tűéles, nagy pontosságú 

autofókusznak köszönhetően, ráadásul por- csepp- és fagyálló kivitellel 

büszkélkedhetnek. 

A 2018. Május 1. és 2018. Július 31. között vásárolt alábbi termékekre 

pénzvisszafizetés igényelhető. A pénzvisszafizetés összevonható; a 

pénzvisszafizetési igény Olympusnak történő elküldési határideje 2018. 

Augusztus 31. Az igény benyújtása kizárólag a bonus.olympus.eu 

weboldalon leírtak alapján történhet – a részvételi szabályzat is itt található. 

 

 

 
AZ OLYMPUS NYÁRI 

AKCIÓJÁNAK RÉSZLETEI 

> A termékek vásárlási dátumának a 

2018. Május 1. és 2018. Július 31. 

közötti időszakba kell esnie 

> Az akcióban résztvevő termékek: 

OM-D fényképezőgép (váz, vagy 

kit verzióban is) 

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

M.Zuiko objektívek (csak 

különálló termékek) 

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 

> Az akcióra jelentkezés, 

regisztráció csak a 

http://bonus.olympus.eu/  

weboldalon keresztül történhet, 

2018. Augusztus 31.-ig. A 

részvételhez az akcióra érvényes 

szabályzat, illetve a kondíciók 

megismerése és figyelembe vétele 

szükséges. 
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Az akcióban részt vevő OM-D fényképezőgépek 

OM-D E-M5 Mark II (62 000,- Ft pénzvisszafizetés): Mint a rendkívül 

népszerű Olympus OM-D sorozat minden modellje, az E-M5 Mark II is a 

gyorsaság, precizitás és képminőség magas szintű igényeit szem előtt tartva 

került megalkotásra. A saját utat kereső, kreatív fotózás iránt rajongók 

számára készült fényképezőgép a méltán népszerű Olympus  5-tengelyes 

képstabilizátor (IS) rendszerrel büszkélkedhet, mely szinte mindenféle 

bemozdulást kiküszöböl, így ideális tűéles képek és videók készítéséhez 

gyenge fényviszonyok között – akár állvány nélkül. 

OM-D E-M10 Mark III (23 000,- Ft pénzvisszafizetés): Az OM-D E-M10 

Mark lll kifejezetten a kezdő fotósok és rajongók számára készült, a fotózás 

élvezetének felfedezésére. A négyféle extra segítséget kínáló felvételi 

módnak köszönhetően a még csak a szárnyaikat bontogató fotósok is 

lenyűgöző képeket és videókat tudnak készíteni – egyszerűen, szinte menet 

közben. 

OM-D E-M10 Mark II (23 000,- Ft pénzvisszafizetés): A mindössze 390g 

(csak váz) tömegű, stílusos fényképezőgép csak a mérlegen mutatkozik 

könnyűsúlyúnak. Ergonomikus kialakítása, minőségi, fémből készült váza és 

rengeteg fotós funkciója tökéletes társsá teszi a nyári vakációval egybekötött 

fotós túrákon is. 

 

Az akcióban részt vevő M.Zuiko objektívek 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO* (55 000,- Ft pénzvisszafizetés): Az 

Olympus legjobbja lélegzetelállító teljes portrék készítéséhez! Az extra-

nagylátószög a fotósok számára sokoldalú használhatóságot, míg a 

„Feathered Bokeh” szemet gyönyörködtető mélységet és finom háttér-

elmosódást biztosít a felvételek készítéséhez. A legkisebb fókusztávolság 

mindössze 20cm, mely az érzelmek hatásos megörökítésének lehetőségét 

kínálja a közelképeken. 

*35mm ekvivalens érték: 34mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO* (55 000,- Ft pénzvisszafizetés): Ez 

a standard fókusztávolságot biztosító fix objektív ideális a fotózás számos 

területén. A speciális lencsetagok rendszere elképesztő képminőséget kínál 

széltől-szélig éles részletekkel. A kompakt fókuszrendszernek köszönhetően 

használója precíz AF-teljesítményre számíthat, mely a természetes szín- és 

közel körkörös „Feathered Bokeh” hatással kiegészülve kiváló felvételek 

készítését teszi lehetővé gyenge fényviszonyok esetén is. 

*35mm ekvivalens érték: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO* (55 000,- Ft pénzvisszafizetés): Ez 

a fix objektív az emberi arc arányainak és részleteinek valósághű 



 

 

visszaadása miatt portréfotózáshoz ideális. A szemet gyönyörködtető 

“Feathered Bokeh” hatás és az F1.2 legnagyobb rekeszérték mellett a profi 

fotósok a nagypontosságú technológiában, illetve a részletekig menő, 

gondos tervezésben és kivitelezésben is maximálisan megbízhatnak – így a 

téma, a modell valódi szépsége biztosan megörökíthető. 

*35mm ekvivalens érték: 90mm. 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (15 500,- Ft pénzvisszafizetés): 25mm 

gyújtótávolságával és 47° látószögével ez a fix objektív tökéletes portrék és 

gyenge fényviszonyok közötti felvételek készítésére. Az objektív nagy 

rekesszel elérhető gyönyörű bokeh-t és lenyűgöző közeli élességállítási 

képességeket kínál – ugyanakkor olyan látómezővel rendelkezik, ami 

természetesnek hat az emberi szem számára, így szinte nélkülözhetetlen 

része lehet fotós felszerelésünknek. 

*35mm ekvivalens érték: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (23 000,- Ft pénzvisszafizetés): 

Ez a makróobjektív remekel a képminőség és a sokoldalú felhasználhatóság 

terén. Segítségével közelről valós (1:1), életnagyságú téma leképezést 

kaphatunk tűéles részletekkel és körkörös bokeh-val. A 60mm F2.8 

makróobjektív por- és cseppálló kivitelt, valamint speciális lencsebevonatot 

kapott, így még nyári záporok esetén is megbízható eredményt garantál. 

*35mm ekvivalens érték: 120mm. 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (31 000,- Ft pénzvisszafizetés): Ez 

a mindössze 155g, illetve csak 49,5mm hosszú, ultra-nagylátószögű objektív 

támogatja az OM-D gépek igen gyors kontraszt-AF rendszerét – ezáltal új 

dimenziókat tár az ambiciózus fotósok elé, akik könnyű felszereléssel 

készülnek a nyárra. 

*35mm ekvivalens érték: 18-36mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (31 000,- Ft 

pénzvisszafizetés): Extrém telefotó-teljesítmény a távoli témák 

közelhozásához. Ez a meglepően kompakt objektív szinte teljesen halk és 

villámgyors élességállítást tesz lehetővé. 

*35mm ekvivalens érték: 150-600mm. 

 

Minden Olympus objektív és fényképezőgép ingyenes hat hónapos jótállási 

idő-hosszabbítással kapható* – ehhez mindössze a MyOlympus online 

rendszerébe kell regisztrálnunk: 

www.my.olympus.eu. 

 
A termékjellemzők bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva. A 

legfrissebb információk az Olympus weboldalán érhetők el: 

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


 

 

www.olympus-europa.com 

 
* A vásárlás helyén érvényes jogok szerinti kötelező jótállási idő 

meghosszabbítása hat hónappal. 

 

Amennyiben kérdése merül fel, vagy bővebb információra lenne 

szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal: 

 

Simon László 

Olympus Czech Group S.R.O. 

Magyarországi Kereskedelmi Képviselete 

H-1038 Budapest, Papírgyár u. 58-59. 

Tel.: +36-1-371-2470/ 2342 mellék 

E-mail: laszlo.simon@olympus-europa.com 

www.olympus.hu 

 

Az Olympus-ról 

Az Olympus Europa a tokiói székhelyű Olympus Corporation Európa, Közel-

Kelet és Afrika (EMEA) régióért felelős központja. Az optikai és precíziós 

elektronikai technológiák világviszonylatban is vezető gyártójaként az 

Olympus innovatív megoldásokat kínál a legmodernebb orvosi rendszerek, 

digitális fényképezőgép és tudományos fejlesztések területén. A cég 

többszörös díjnyertes termékei számtalan helyen fellelhetők – a betegségek 

felderítésében, megelőzésében és gyógyításában, a tudományos 

kutatómunka különféle területein, valamint az élet pillanatainak művészi 

módon történő megörökítésének eszközeként. Tulajdonosaik kezében az 

Olympus High-Tech termékei segítenek az emberek életét egészségesebbé, 

biztonságosabbá és teljesebbé tenni. 

 

További információ: www.olympus-europa.com  
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