AF objektivy pro full frame

Pořiďte si svůj objektiv Samyang
v době od 15.ledna do 31.března 2019

Vyplňte prosím všechna níže uvedená pole. Poté zašlete tuto stránku spolu
s kopií dokladu o koupi, nebo je naskenujte a zašlete e-mailem na adresu:
cashback@focusnordic.se
Tyto informace naleznete také online na www.focusnordic.cz.
Schválená žádost o vrácení peněz se vyplácí do 8 týdnů na uvedený účet.
▶ Zaškrtávací políčko pro zakoupený objektiv

AF 14mm F/2.8 Sony FE

1800,-

AF 14mm F/2.8 Canon EF

1800,-

AF 24mm F/2.8 Sony FE

800,-

AF 85mm F/1.4 Canon EF

1800,-

AF 35mm F/1.4 Sony FE

1600,-

AF 35mm F/2.8 Sony FE

800,-

AF 14mm F/2.8 Nikon F

1800,-

AF 50mm F/1.4 Sony FE

1300,-

Výrobní číslo objektivu

(Naleznete na bajonetu objektivu):................................................................................................

Datum nákupu:......................................................................................................................
Prodejce, jméno a adresa:...................................................................................................
.................................................................................................................................................
Osobní informace (prosíme velkými tiskacími písmeny)
Jméno:....................................................................................................................................
Příjmení:....................................................................................................................................
Adresa:....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Telefon:....................................................................................................................................

Nezapomeňte
přiložit následující
dokumenty spolu se
žádostí o cashback:
► Kopii faktury nebo

dokladu o nákupu. Potvrzení
objednávky nestačí !

E-mail:......................................................................................................................................
Informace o účtu
Banka:.....................................................................................................................................
Majitel účtu:............................................................................................................................
Kód banky:.............................................................................................................................
Číslo účtu.:..............................................................................................................................
Souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány společností Focus Nordic.
Nebude-li toto pole schválené, společnost Focus Nordic vás nebude moci přijmout jako zákazníka a nebude
možné objednávku dokončit. Viz odstavec 2 v části «Podmínky» na levé straně této složky.

Podpis:.....................................................................................................................................
Jméno (tiskacím písmem):..............................................................................................................

www.focusnordic.se
www.focusnordic.dk

www.focusnordic.no www.focusnordic.is
www.focusnordic.fi
www.focusnordic.lv

www.focusnordic.lt
www.focusnordic.cz
www.focusnordic.ee www.focusnordic.sk

Vaše požadavky na
vrácení peněz musí
být obdrženy do 30.
dubna 2019
► Pošlete své žádosti o
cashback včetně veškeré
potřebné dokumentace.

e-mailem na adresu:
cashback@focusnordic.se

nebo poštou na adresu
Focus Nordic
Samyang Cashback
Erhvervsvej 30
DK-2610 Rødovre
DENMARK

AF objektivy pro full frame

PODMÍNKY
1.

Tato akce je určena pouze pro obyvatele
Švédska, Norska, Dánska, Finska, Islandu,
Lotyšska, Litvy, Estonska, České republiky a
Slovenska.

7.

Akce je určena pouze jednotlivcům a
podnikům, které jsou koncovými uživateli.
Nezahrnuje firmy nebo organizace, které
hodlají výrobek dále prodat.

2.

Dnem 25. května 2018 vstoupilo v platnost
nové nařízení EU / EHP o ochraně údajů GDPR
(obecné nařízení o ochraně údajů). My (Focus
Nordic), jako dodavatel, musíme ukládat osobní
údaje, abychom vás přijali jako zákazníka,
a proto potřebujeme váš souhlas. Přečtěte
si více o GDPR v našich “Zásadách ochrany
osobních údajů”, které jsou k dispozici na
našich webových stránkách (www.focusnordic.
cz). V našich “Zásadách ochrany osobních
údajů” si můžete přečíst, jak shromažďujeme,
zpracováváme a uchováváme vaše osobní
údaje, a také jak vysvětlujeme vaše osobní
práva zákazníka a jak je používat. Máte-li
jakékoli dotazy týkající se ukládání dat, zašlete
e-mail našemu pracovníkovi pro ochranu údajů
na adresu GDPR@focusnordic.com.

8.

Cashback bude vyplacen pouze jednou za
daný produkt / sériové číslo.

9.

Požadavky na vrácení peněz lze zaslat
emailem nebo běžnou poštou. Společnost
Focus Nordic nemůže být zodpovědná
za poštu, která nepřijde včas. Proto
doporučujeme poslat e-mail na cashback@
focusnordic.se a neposílat originální účtenky
nebo faktury. Dokumenty nebudou vráceny.

3.

Cashback bude vyplacen pouze za objektivy
zakoupené v období akce, a to od 15. ledna do
31. března 2019.

11. Požadavky na vrácení peněz musí být
poskytnuty společnosti Focus Nordic do 30.
dubna 2019.

4.

Platba bude provedena v místní měně do 8
týdnů po obdržení cashback dokumentů.

12. Požadavky na vrácení peněz musí být
provedena se souhlasem těchto podmínek.

5.

Objektiv musí být importován prostřednictvím
společnosti Focus Nordic AB a zakoupen u
autorizovaných dealerů.

6.

Cashback se nevztahuje na objektivy z druhé
ruky.

10. Při vrácení zboží prodejci nárok na výplatu
částky Cash Back zaniká. V případě zaslání
upravených nebo jinak pozměněných
nákupních dokladů za účelem získání částky
cash back se dopouštíte trestního činu
padělání. Tyto případy budou řešeny právní
cestou ve spolupráci s policií ČR.

