
 

INFORMACIJA SPAUDAI 

Šią vasarą gaukite daugiau už mažiau, naudodamiesi Olympus 

fotografavimo įranga - tik ribotą laiką! 

Specialus Olympus vasaros pasiūlymas: piniginės 

premijos už pasirinktus OM-D fotoaparatus ir M.Zuiko 

objektyvus 

 

Vilnius, 2018 metų Gegužės 1d. Nuo šiandien Olympus pirkėjai gali 

pasinaudoti galimybe susigrąžinti  pinigus už tam tikrus įsigytus OM-D 

fotoaparatus ir  M.Zuiko objektyvus: įsigiję akcijoje dalyvaujančius 

gaminius nuo 2018 05 01 iki 2018 07 31, galėsite atgauti iki 200 Eurų 

sumą už kiekvieną pirkinį. 

Geriausias lengvų, kompaktiškų OM-D fotoaparatų ir aukštos kokybės 

M.Zuiko objektyvų pasirinkimas leidžia visiems pasinaudoti šiuo 

specialiu pasiūlymu ir puikiai pasiruošti nepamirštamiems šios 

vasaros kadrams ir video filmams. 

Pasiūlymas galioja šiems gaminiams: 

OM-D fotoaparatams E-M5 Mark II, E-M10 Mark III ir E-M10 Mark II (tik 

kūneliams ir rinkiniams) taip pat  M.Zuiko objektyvams 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 ir ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

Dalyvaujančios šalys, platintojai, registracija ir sąlygos: 

bonus.olympus.eu. 

 

Šią vasarą visi, kurie planuoja pereiti į lengvą ir kompaktišką fotoaparatų 

sistemą arba atsinaujinti savo Olympus foto įrangą, neturėtų praleisti šio 

pasiūlymo: Olympus šiai akcijai parinko geriausius gaminius - visų 

pripažintos  M.Zuiko F1.2 PRO serijos objektyvus, užtikrinančius 

nepriekaištingą kokybę, išskirtinę rezoliuciją, greitą ir tikslų AF bei atsparumą 

dulkėms, purslams ir šalčiui. 

Klientai, įsigiję kokį nors akcijoje dalyvaujantį gaminį iš akcijoje dalyvaujančių 

platintojų nuo 2018 Gegužės mėn 1d iki 2018 m. Liepos 31 d. turės teisę į 

toliau nurodytus piniginius atlygius. Apdovanojimų sumos gali būti 

sumuojamos; paraiškos į išmokas turi būti pateiktos Olympus iki 2018.8.31 

tik per bonus.olympus.eu. Sąlygos ir taisyklės pateikiamos registracijos 

metu. 

 

 

 

 

 
OLYMPUS SPECIALAUS 

VASAROS PASIŪLYMAS 

> Akcijos laikas nuo 2018 Gegužės 

1d iki Liepos 31d. 

> Dalyvaujantys gaminiai: 

OM-D fotoaparatai (kūneliai ir 

rinkiniai)  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

M.Zuiko objektyvai (tik atskiri 

gaminiai) 

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 

> Paraiškos priimamos tik 

http://bonus.olympus.eu/  

iki 2018 Rugpjūčio 31d. Sąlygos ir 

taisyklės pateikiamos registracijos 

metu. 

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


 

Akcijoje dalyvaujantys OM-D fotoaparatai 

OM-D E-M5 Mark II (EUR 200 premija):  E-M5 Mark II yra sukurtas, kad 

būtų užtikrinta puiki vaizdo kokybė kompaktiškame korpuse. Šis, kūrybingam 

entuziastui skirtas fotoaparatas turi garsiąją Olympus 5 ašių vaizdo 

stabilizavimo sistemą (IS), skirtą kompensuoti bet kokį galimą vaizdo 

suliejimą, todėl puikiai tinka fotografuoti aštrias ir kokybiškas nuotraukas ir 

filmus nenaudojant jokio trikojo.  

OM-D E-M10 Mark III (EUR 75 premija): E-M10 Mark III buvo sukurtas taip, 

kad paskatintų  pradedančiuosius ir entuziastus atrasti fotografijos 

džiaugsmą. Dėl keturių fotoaparatų pagalbinių fotografavimo režimų, net 

naujokai gali nuostabiai fotografuoti ir filmuoti keliaudami. 

OM-D E-M10 Mark II (EUR 75 premija):  Sverdamas vos 390g (tik 

korpusas), šis stilingas fotoaparatas tikrai neapsunkins kelionėje. Jo 

ergonomiškas dizainas, metalo  konstrukcija ir daugybė  puikių fotografinių 

savybių suteikia puikią galimybę užfiksuoti vasaros atostogas. 

 

Akcijoje dalyvaujantys M.Zuiko objektyvai 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO* (EUR 175 premija): Geriausias 

Olympus pasirinkimas fotografuoti pilno ūgio portretus. Ultra atvira diafragma 

suteikia fotografams lankstumo pridedant daugiau gylio ir minkštumo, 

drauge su Plunksniniu bokeh. Fokusavimas vos iš 20 cm  leidžia užfiksuoti 

emocingus portretus iš arti. 

*35mm ekvivalentas: 34mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO* (EUR 175 premija): Šis standartinio 

židinio nuotolio pagrindinis objektyvas idealiai tinka daugeliui fotografijos 

žanrų. Ypatinga lęšių sistemos konstrukcija leidžia ženkliai pagerinti vaizdo 

kokybę nuo kadro krašto iki krašto. Dėl kompaktiškos fokusavimo sistemos 

vartotojai gali mėgautis tiksliu AF ir Plunksniniu bokeh net ir esant silpnam 

apšvietimui. 

*35mm ekvivalentas: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO* (EUR 175 premija): Šis objektyvas 

yra puikus  pasirinkimas portretinei fotografijai, leidžiantis fotografuoti 

patraukliai proporcingą žmogaus veidą. Su išskirtiniu Plunksniniu bokeh ir jo 

maksimalia diafragma F1.2, profesionalūs fotografai gali visiškai pasikliauti 

tiksliomis technologijomis ir nukreipti dėmesį į detales bei užfiksuoti tikrąjį 

fotografuojamų objektų grožį. 

*35mm ekvivalentas: 90mm. 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (EUR 100 premija):  sveria tik 155g, 

o ilgis viso labo tik 49.5mm, šis ultra plataus kampo objektyvas palaiko OM-



 

D fotoaparato greitąjį kontrastinį auto fokusavimą ir suteikia naujas erdves 

keliautojų kūrybiškumui. 

 *35mm ekvivalentu: 18-36mm  

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (EUR 50 premija): Fiksuoto židinio, su itin 

šviesia 1.8 diafragma objektyvas, skirtas įspūdingiems portretams ir 

fotografavimui prasto apšvietimo sąlygomis. Matymo kampas artimas 

natūraliam žmogaus akies matymo kampui. Įspūdingai gražus bokeh 

efektas. 

* 35mm ekv - 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (EUR 75 premija): Aukšto 

preciziškumo makro objektyvas su minimaliu fokusavimo atstumu nuo 19 

cm. Vidinio fokusavimo sistema su plaukiojančiu lęšiu. Atvira f 2.8 diafragma 

leis sukurti siaurą ryškumo zoną. 

 *35mm ekv. – 120 mm  

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (EUR 100 premija): 

Ekstremalus telefoto objektyvas skirtas fotografuoti tolimiems objektams. Šis 

netikėtai mažas objektyvas aprūpintas tyliu ir greitu autofokusu. 

 *35 mm ekv. 150-600 mm  

 

Kiekvienas naujas Olympus fotoaparatas ir objektyvas gauna nemokamą 

šešių mėnesių garantijos pratęsimą*, gaminį užregistravus MyOlympus 

internetinėje platformoje 

Gaminio specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prašome patikrinti 

http://www.olympus-europa.com naujausias specifikacijas 

 

*šeši mėnesiai papildomai prie pagal įstatymus priklausančios garantijos 

 
Kilus klausimams dėl išsamesnės informacijos:  
 

Mykolas Garkavas  

Sales Manager Lithuania & Latvia 

Consumer Product Division Olympus Finland Oy 

mykolas.garkavas@olympus-europa.com 

Mobile: +370 68725613  

 
Apie Olympus  
 
Olympus Europa yra Olympus Corporation, Tokyo generalinė atstovybė 
Europos, Artimųjų rytų ir Afrikos regionams. Būdamas pirmaujančiu visame 
pasaulyje optikos ir tiksliųjų technologijų gamintoju, Olympus teikia 
novatoriškus sprendimus medicinos sistemų, skaitmeninių fotoaparatų ir 
mokslinės įrangos gamyboje. Daugybę apdovanojimų pelnę kompanijos 
gaminiai yra skirti aptikti, užkardyti ir išgydyti ligas, atlikti sudėtingus 
mokslinius tyrimus, dokumentuoti ir išreikšti kūrybines galias. Olympus 
aukštųjų technologijų produktai padeda padaryti žmonių gyvenimą sveikesnį, 

mailto:mykolas.garkavas@olympus-europa.com


 

saugesnį ir labiau išreikštą.  
 

Daugiau informacijos: www.olympus-europa.com 

 


