CK • CA

BA

K

Vyplňte, prosím, všetky polia uvedené nižšie. Pošlite túto stranu spolu s kópiou vášho dokladu o
nákupe alebo ju naskenujte a oba dokumenty pošlite e-mailom na adresu cashback@focusnordic.se.
Schválená žiadosť o vrátenie peňazí bude vyplatená do ôsmich (8) týždňov na uvedený účet.

70 €
50 €
40 €

S H B AC

od 12. októbra 2020 do 31. decembra 2020

BAC K •
CA

Samyang Cashback

SH

• CASH

Zaškrtnite políčko so zakúpeným objektívom

70 €

50 €

40 €

AF 14mm f/2.8 Sony FE

AF 14mm f/2.8 Nikon F

AF 24mm f/2.8 Sony FE

AF 14mm f/2.8 Canon EF

AF 18mm f/2.8 Sony FE

AF 35mm f/2.8 Sony FE

AF 14mm f/2.8 Canon RF

AF 35mm f/1.4 Sony FE

AF 85mm f/1.4 Canon EF

AF 35mm f/1.8 Sony FE

AF 85mm f/1.4 Nikon F

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
AF 85mm f/1.4 Canon RF

Výrobné číslo objektívu

(Nájdete na bajonete objektívu):...................................................................................................

Dátum nákupu:......................................................................................................................
Predajca, názov a adresa:...................................................................................................
.................................................................................................................................................
Osobné informácie (prosíme veľkými písmenami)
Meno:......................................................................................................................................
Priezvisko:................................................................................................................................
Adresa:....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Nezabudnite
priložiť nasledujúce
dokumenty spolu so
žiadosťou o cashback:
► Kópiu faktúry alebo dokladu o

nákupe. Potvrdenie objednávky
nestačí!

Telefón:....................................................................................................................................
E-mail:......................................................................................................................................
Informácie o účte
Banka:.....................................................................................................................................
Majiteľ účtu:...........................................................................................................................
Kód banky:..............................................................................................................................
Číslo účtu IBAN:...............................................................................................................................

Vaše požiadavky na
vrátenie peňazí musí
byť obdržané do 31.
januára 2021
► Pošlite svoje žiadosti o cashback
vrátane všetkej potrebnej
dokumentácie.

e-mailom na adresu:
cashback@focusnordic.se

Prečítal som si podmienky tejto akcie.

Podpis:.....................................................................................................................................
Meno (tlačeným písmom):.............................................................................................................

www.focusnordic.com

alebo poštou na adresu:
Focus Nordic AB
Samyang Cashback
Bergsjödalen 48
415 68 Gothenburg
Sweden

K

CK • CA

70 €
50 €
40 €

S H B AC

BA

BAC K •
CA

• CASH

PODMIENKY

SH

1.

Akcia platí len pre obyvateľov Švédska, Nórska, Dánska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Estónska, Poľska, Českej
Republiky, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska.

2.

Dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ / EHP o ochrane údajov GDPR (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov). My (Focus Nordic), ako dodávateľ, musíme ukladať osobné údaje, aby sme vás
prijali ako zákazníka, a preto potrebujeme váš súhlas. Prečítajte si viac o GDPR v našich “Zásadách ochrany
osobných údajov”, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach (www.focusnordic.sk). V našich “Zásadách
ochrany osobných údajov” si môžete prečítať, ako zhromažďujeme, spracovávame a uchovávame vaše osobné
údaje, a tiež ako vysvetľujeme vaše osobné práva zákazníka a ako ich používať. Ak máte akékoľvek otázky
týkajúce sa ukladania dát, pošlite e-mail nášmu pracovníkovi pre ochranu údajov na adresu GDPR@focusnordic.
com.

3.

Cashback bude vyplatený iba za objektívy zakúpené v období akcie, 12.10. – 31.12.2020.

4.

Platba bude vykonaná v miestnej mene do 8 týždňov po obdržaní cashback dokumentov.

5.

Objektív musí byť importovaný prostredníctvom spoločnosti Focus Nordic AB a zakúpený u autorizovaných
dealerov.

6.

Cashback sa nevzťahuje na objektívy z druhej ruky.

7.

Akcia je určená len jednotlivcom a podnikom, ktoré sú koncovými užívateľmi. Nezahŕňa firmy alebo organizácie,
ktoré chcú výrobok ďalej predať.

8.

Cashback bude vyplatený iba raz za daný produkt / sériové číslo.

9.

Požiadavky na vrátenie peňazí je možné zaslať emailom alebo bežnou poštou. Spoločnosť Focus Nordic nemôže
byť zodpovedná za poštu, ktorá nepríde včas. Preto odporúčame poslať e-mail na cashback@focusnordic.se a
neposielať originálne účtenky alebo faktúry. Dokumenty nebudú vrátené.

10. Pri vrátení tovaru predajcovi nárok na výplatu čiastky Cash Back zaniká. V prípade zaslania upravených alebo inak
pozmenených nákupných dokladov za účelom získania čiastky cash back sa dopúšťate trestného činu falšovania.
Tieto prípady budú riešené právnou cestou v spolupráci s políciou SR.
11. Žiadosť na vrátenie peňazí musí byť doručená spoločnosti Focus Nordic do 31.1.2021.
12. Žiadosť na vrátenie peňazí musí byť podaná so súhlasom podmienok tejto akcie.

www.focusnordic.com

