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Denne kampanjen gjelder kun for personer som er bosatt i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island,
Latvia, Litauen, Estonia, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Bulgaria, Romania, Ungarn og Slovenia.
25. mai 2018 ble de nye EU/EEA databeskyttelsesforskriftene GDPR (General Data Protection
Regulation) innført. Vi (Focus Nordic) som leverandør må lagre personopplysninger for å kunne godta deg
som kunde, og trenger derfor Deres godkjennelse til å gjøre dette. Les mer om dette i vår Integritetspolicy
som finnes tilgjengelig på våre lokale hjemmesider (www.focusnordic.no), om hvordan vi henter inn, håndterer
og lagrer Deres personopplysninger, samt forklarer hvilke rettigheter Dere har og hvordan du bruker dem. Har du
spørsmål vedrørende datalagring, send en epost til får databeskyttelsesansvarlig på GDPR@focusnordic.com
Cashback utbetales kun for objektiver som er kjøpt i kampanjeperioden, 12. oktober - 31. desember 2020.
Utbetaling skjer i lokal valuta innen 8 uker etter mottak av cashback-dokument.
Cashback gjelder ikke brukte objektiver.
Kampanjen er kun åpen for privatpersoner og foretak som er sluttbrukere. Den omfatter ikke foretak eller
organisasjoner som har til hensikt å selge produktet videre.
Cashback utbetales kun én gang per produkt/serienummer.
Refusjonsskjema kan sendes via e-post eller vanlig post. Focus Nordic kan dog ikke holdes ansvarlig for post som
ikke kommer fram tidsnok. Vi anbefaler derfor å sende e-post; cashback@focusnordic.se og heller ikke sende
originalkvittering eller faktura. Ingen dokumenter vil bli returnert.
Refusjonsskjema må være mottatt hos Focus Nordic senest 31. januar 2021.
Refusjon skjer kun med godkjennelse av disse vilkår.

Penger tilbake!
Ved kjøp av Samyang AF objektiv i perioden
12. oktober - 31. desember 2020, får du opptil
750,- tilbake!
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Inkluderte objektiver og beløp
for tilbakebetaling
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Utforsk gatebildet og
bakgatene i nabolaget ditt med
Samyang sine AF-objektiver.

750,AF 14mm f/2.8 Sony FE, Canon EF/RF
AF 85mm f/1.4 Canon EF, Nikon F
550,AF 14mm f/2.8 Nikon F
AF 18mm f/2.8 Sony FE
AF 35mm f/1.4 Sony FE
AF 35mm f/1.8 Sony FE
AF 45mm f/1.8 Sony FE
AF 50mm f/1.4 Sony FE
AF 75mm f/1.8 Sony FE
AF 85mm f/1.4 Sony FE, Canon RF
450,AF 24mm f/2.8 Sony FE
AF 35mm f/2.8 Sony FE

Foto: Petr Klapper · @klapper.cz
Med mer enn 40 år av innovasjon og håndverkskvalitet, tilbyr Samyang Optics profesjonelle kameraobjektiver designet
for alle typer DSLR og speilløse kameramerker som Sony, Fuji, Canon og Nikon. Samyang har et bredt utvalg av
høykvalitetsobjektiver for fotografi og video. Gjennom årene har de mottatt flere TIPA, Red Dot og IF Design priser.

