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Läs mer på www.tamron.se

     TamronNordicBaltics

Kungen bland megazoomar
- jorden runt tillsammans med ’’Fantastiska Fyran’’

VILLKOR

  1.  Denna kampanj är endast tillgänglig för personer bosatta i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland,  
 Litauen, Island, Grönland och Färöarna. 

  2. Cashback kommer endast betalas ut för objektiv köpta inom kampanjperioden, 1 november -  
 31 december 2016.

  3.  Utbetalning sker i lokal valuta inom 6 veckor efter mottagande av erfordeliga cashback-dokument. 

  4.  Objektivet måste vara importerat via Focus Nordic AB och köpt av godkänd återförsäljare. Se  
 återförsäljarlista för kampanjen på www.tamron.se

  5.  Cashback gäller ej begagnade objektiv.

  6.  Kampanjen är endast öppen för privatpersoner och företag som är slutanvändare. Den omfattar inte  
 företag eller organisationer som har för avsikt att sälja produkten vidare.

  7.  Cashback betalas endast ut en gång per produkt/serienummer.

  8.  Återbetalningsanspråk kan skickas via e-post eller vanlig post. Focus Nordic kan dock inte hållas  
 ansvariga för post som inte kommit fram i tid.

 Vi rekommenderar därför att skicka e-post; tamron@focusnordic.se och att inte skicka original av  
 kvitton eller fakturor. Inga dokument kommer att sändas tillbaka.

  9.  Återbetalningsanspråk ska vara Focus Nordic tillhanda senast 31 januari 2017.

10.  Återbetalningsanspråk måste ske med godkännande av dessa villkor.

http://www.tamron.se
https://www.facebook.com/TamronNordicBaltics/?fref=ts
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 SP16-300mm 
F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO

SP70-200mm 
F/2.8 VC USD - För fullformat

 SP24-70mm 
F/2.8 VC USD - För fullformat

 SP90mm 
F/2.8 DI MACRO VC USD - För fullformat

 SP85mm 
F/1.8 DI VC USD - För fullformat

CASHBACK 

500:-

1000:-

1000:-

1000:-

1000:-

PRODUKT (kryssa för köpt objektiv) 

SP16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD

SP24-70mm F/2.8 VC USD

SP85mm F/1.8 VC USD

SP90mm F/2.8 MACRO VC USD

SP70-200mm F/2.8 VC USD

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter. 
Sänd sedan in sidan tillsammans med en KOPIA av ditt INKÖPSKVITTO och SERIENUMMER-
KORTET, eller scanna in samtliga TRE och sänd per e-post till: tamron@focusnordic.se 
Du finner även denna information på; www.tamron.se
Godkänt cashback-anspråk betalas ut inom sex (6) veckor till angivet konto.

Finns till Canon, Nikon och Sony*
* Sony versionen saknar bildstabilisering då det finns inbyggd i Sonys kamerahus.

1000
SEK

Ännu en brännvidd med snabb tyst autofokus, bildstabilisering och väders-
kydd. Tack vare ljusstyrkan och det kompakta formatet är detta objektiv 
perfekt för natur-, sport- och bröllopsfotografering.

1000
SEK

Tamrons 90mm makro har varit referens för makroobjektiv ända sedan 
1979 då den första modellen lanserades. Den nya (lanserad 2016) för 
traditionen vidare och får toppbetyg i test efter test. Nu med supersnabb 
autofokus, förbättrad bildstabilisering och väderskydd.

1000
SEK

Detta är det senaste i raden av nya SP-objektiv från Tamron. En kompakt 
ljusstark 85:a med bildstabilisering och väderskydd.  Det gör den unik på 
marknaden för tillfället. Den är också vald till årets bästa objektiv av EISA.

1000
SEK

En av Tamrons verkliga klassiker. Få objektiv har fått bättre omdömen än 
detta objektiv. Ljusstarkt, snabb autofokus och enastående skärpa.

500
SEK

En riktig superzoom som kombinerar allt i ett litet kompakt objektiv. Zoom 
från 16mm vidvinkel till tele på 300mm, och allt där emellan. Dessutom ett 
enastående närbildsläge för makrofotografering. Det enda objektivet du 
behöver bära med dig, räcker till för alla dina fotobehov.

Glöm inte att bifoga följande med ditt anspråk på återbetalning
1.  Kopia av inköpskvitto eller faktura (orderbekräftelse är ej tillräckligt) 

2.  Kopia av serienummerkort* (finns i förpackningen)

* OBS! Detta är en kopia på serienummerkortet. 

Ditt anspråk måste vara oss tillhanda 
senast 31/1 2017.

Sänd in ditt anspråk med all nödvändig 
dokumentation:

per e-post till:
tamron@focusnordic.se

eller per post till:

Focus Nordic AB
Tamron Cashback 
Box 55026
SE-400 52 GÖTEBORG
SWEDEN

TAMRON Cashback-kampanj

Pengar tillbaka 
när du köper ditt objektiv 

under perioden 
1 november - 31 december 2016

Objektivets serienummer:.....................................................................................................

Datum för inköp:..................................................................................................................

Återförsäljare, namn och adress:..........................................................................................

............................................................................................................................................

Personuppgifter (Vänligen texta!)

Förnamn:.............................................................................................................................

Efternamn:...........................................................................................................................

Adress:................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tel.nr:...................................................................................................................................

E-post:.................................................................................................................................

Kontouppgifter

Bank:...................................................................................................................................

Kontonamn:.........................................................................................................................

Clearing nr:..........................................................................................................................

Konto nr:.............................................................................................................................

Jag har läst villkoren för denna kampanj (finns på baksidan av denna folder)

Underskrift:..........................................................................................................................

Namnförtydligande:..............................................................................................................
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