
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
In această vară obțineți mai mult pentru mai puțin, cu recompensa 

cashback pentru echipamentele fotografice Olympus – ofertă limitată! 

Promoţia verii de la Olympus: Oferte Cashback pentru o 
selecţie de camere OM-D și obiective M.Zuiko 
 

Bucuresti, 1 Mai 2018 – Începând de astazi, clienții Olympus pot 

beneficia de o promoție cashback pentru camerele OM-D și obiectivele 

M.Zuiko selectate: toate achizițiile de produse eligibile, efectuate între 

01.05.2018 și 31.07.2018, au dreptul la o recompensă cashback de până 

la 930 RON, pentru fiecare achiziție. 

Cea mai bună selecţie Olympus, de până acum, de camere OM-D, 

ușoare, compacte și de obiective M.Zuiko de calitate superioară, 

permite tuturor celor care profită de această ofertă promoțională să fie 

complet echipați pentru a face acea fotografie sau inregistrare video 

perfectă, în această vară. 

Oferta este valabilă pentru următoarele produse selectate: 

Camerele OM-D E-M5 Mark II, E-M10 Mark III şi E-M10 Mark II (body & 

kit-uri) precum şi obiectivele 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 și ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

Țările participante, vânzâtorii, înregistrarea, termenii și condițiile le 

găsiţi pe bonus.olympus.eu. 

Toți cei care au nevoie să treacă la un aparat foto ușor şi compact sau care 

au nevoie sa-și îmbunătățească trusa foto Olympus în această vară, ar 

trebui să nu rateze această promoţie: cea mai bună selecție Olympus de 

până acum cuprinde și seria apreciată de obiective prime M.Zuiko F1.2 

PRO, care oferă o performanță și bokeh superbe, precum și o rezoluție 

remarcabilă, cu un AF rapid și de înaltă precizie, într-un corp construit să 

reziste la praf, la stropire și ingheţ. 

Clienții care achiziționează de la partenerii autorizați participanţi, între 

01.05.2018 si 31.07.2018, oricare dintre produsele care se califică, vor avea 

dreptul la recompensele cashback enumerate mai jos. Recompensele pot fi 

combinate; solicitările de revendicare a recompensei trebuie trimise către 

Olympus până la data de 31.08.2018, numai la bonus.olympus.eu. Se 

aplică Termenii și condițiile promoţiei. 

 

 

 
OLYMPUS PROMOŢIA VERII 
DETALIILE OFERTEI 

> Oferta este valabilă pentru  

achiziţii între 1 mai 2018 şi 

31 iulie 2018 

> Produse eligibile: 

Modele camere OM-D (numai 

body & versiuni de kit)  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

Obiective M.Zuiko (doar 

achiziţionate separat) 

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 

> Solicitari de cashback se fac 

numai la 

http://bonus.olympus.eu/   

până la 31 august  2018.             

Se aplică Termenii și condițiile 

promoţiei. 



 

Modele de camere OM-D eligibile: 

OM-D E-M5 Mark II (cashback 930 RON): Ca toate modelele renumitei 

game Olympus OM-D, modelul E-M5 Mark II este construit pentru a excela 

în viteză, precizie și calitate a imaginii. Această cameră adresată 

entuziaștilor creativi încorporează celebrul sistem de stabilizare a imaginii pe 

5 axe Olympus (IS), pentru a compensa orice posibilă neclaritate, făcându-l 

ideal pentru captarea unor fotografii și filmări extrem de clare, în condiţii de 

lumină scăzută, fără a fi necesar un trepied. 

 

OM-D E-M10 Mark III (cashback 350 RON): Modelul OM-D E-M10 Mark lll 

a fost conceput pentru a încuraja începătorii și entuziaștii să descopere 

bucuria fotografiei. Datorită celor patru moduri de fotografiere asistate de 

cameră, chiar și fotografii începători pot face fotografii și clipuri uimitoare, în 

miscare. 

 

OM-D E-M10 Mark II (cashback 350 RON): Cântărind numai 390g (doar 

corpul), această cameră elegantă este ușoară doar pe cântar. Designul său 

ergonomic, calitatea corpului metallic, dar și numeroasele caracteristici 

fotografice îl fac însoțitorul perfect ce trebuie luat în vacanța voastră de vară. 

 

Obiective M.Zuiko eligibile 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO* (cashback 815 RON): Alegerea 

optimă Olympus pentru a realiza portrete largi, impresionante. Deschiderea 

de diafragmă foarte mare oferă fotografilor flexibilitatea de a adăuga mai 

multă adâncime și delicateţe la portrete cu un bokeh fin, uniform în fundal. 

Distanța minimă de focalizare de numai 20 cm permite realizarea unor 

fotografii de detaliu, emoționale. 

* echivalent în format 35mm: 34mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO* (cashback 815 RON): Acest obiectiv 

prime cu distanță focală standard este ideal pentru o gamă largă de 

fotografii. Construcția specială a sistemului de lentile permite o calitate 

impresionantă a imaginii cu claritate din margine în margine. Datorită 

sistemului compact de focalizare, utilizatorii se pot bucura de un AF precis, 

care este, de asemenea, ideal pentru capturarea unui bokeh uniform, fin, cu 

efecte aproape circulare și in culori naturale chiar și în situații de lumină 

scăzută.. 

*echivalent în format 35mm: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO* (cashback 815 RON): Permiţând 

realizarea de fotografii cu proporții plăcute ale feței umane, acest obiectiv 

prime este alegerea perfectă pentru portrete. Cu un bokeh uniform, fin 



 

remarcabil la o deschidere maximă de F1.2, fotografii profesioniști se pot 

baza pe o tehnologie de precizie și pe atenția la detalii pentru a capta 

adevărata frumusețe a subiectului lor. 

* echivalent în format 35mm: 90mm. 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (cashback 230 RON): Cu o distanță focală de 

25 mm și un unghi de vizualizare de 47°, acest obiectiv de clasa superioara 

este ideal pentru portrete și situații cu lumină scăzută. Acesta oferă un 

frumos bokeh la deschideri mari ale diafragmei și capabilități impresionante 

de focalizare de la apropiere. În același timp, acest obiectiv oferă cadre cu 

un câmp vizual perceput natural de ochiul uman, făcându-l un plus esențial 

pentru trusa dvs. 

* echivalent în format 35mm: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (cashback 350 RON): Acest 

obiectiv macro excelează în calitate a imaginii, versatilitate și adaptabilitate. 

Vă permite să obțineți fotografii la o distanță apropiată de dimensiunea reală 

(1: 1) cu detalii foarte clare și bokeh circular. Obiectivul macro de 60 mm 

F2.8 Macro are un corp rezistent la praf și stropire și o acoperire specială 

pentru lentilele sale, astfel încât oferă siguranță în exploatare chiar și în 

timpul ploilor de vară. 

* echivalent în format 35mm: 120mm. 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (cashback 465 RON): Cântărind 

doar 155 g și având o lungime totală de doar 49,5 mm, acest obiectiv cu 

unghi ultralarg susține autofocalizarea rapidă, prin contrast, a camerei OM-D 

adaugă o dimensiune nouă fotografilor ambițioși care doresc să transporte 

în această vară un echipament usor.  

* echivalent în format 35mm:18-36mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (cashback 465 RON): 

Performanță telefotografică superbă pentru apropierea subiecțelor de la 

distanță. Acest teleobiectiv surprinzător de compact include un motor de 

focalizare silențios și funcție de focalizare rapidă. 

*echivalent în format 35mm: 150-600mm. 

Fiecare cameră și obiectiv Olympus beneficiază de o extensie de garanție 

de șase luni, gratuită *, atunci când este înregistrată pe platforma 

MyOlympus la www.my.olympus.eu. 

 
Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare. Verificați site-ul 
Olympus la www.olympus.ro pentru cele mai recente specificații. 
 
* Șase luni în plus față de garanția legală din țara de cumpărare. 
 
 
 



 

Pentru întrebări şi informaţii adiţionale, vă rugăm să îl contactaţi pe: 

 

Bogdan Ionitoiu 

MGT EDUCATIONAL SRL 

Tel.: +4 021-232.88.94 

Email: olympus@mgt.ro  

Despre Olympus 

Olympus Europa este sediul central al Olympus Corporation, Tokyo pentru 

activităţile desfăşurate regiunile Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA). 

În calitate de leader mondial în tehnologia optică şi a preciziei digitale,  

Olympus furnizează soluţii inovatoare pentru cele mai moderne sisteme 

medicale, camere digitale, precum şi soluţii ştiinţifice. Produsele premiate 

ale companiei sunt instrumente pentru detectarea, prevenirea şi vindecarea 

bolilor, fac posibilă cercetarea ştiinţifică şi documentarea vieţii cu libertate 

artistică. În mâinile utilizatorilor, produsele Olympus de înaltă tehnologie fac 

viaţa oamenilor mai sănătoasă, mai sigură şi mai împlinită. 

Mai multe informaţii pe site-ul http://www.olympus-europa.com 

 


