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AF 14mm F/2.8 Sony FE

AF 24mm F/2.8 Sony FE

AF 35mm F/1.4 Sony FE

AF 35mm F/2.8 Sony FE

AF 50mm F/1.4 Sony FE

AF 14mm F/2.8 Canon EF

AF 85mm F/1.4 Canon EF

AF 14mm F/2.8 Nikon F

750:-

300:-

650:-

300:-

500:-

750:-

750:-

750:-

Objektivets serienummer 
(står på objektivets bajonettfattning):........................................................................

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

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

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

Personuppgifter (Vänligen texta!)

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

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

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

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

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

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

Kontouppgifter

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

Kontohavare:..........................................................................................................................

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

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

Jag har läst villkoren för denna kampanj, samt godkänner härmed att Focus Nordic AB lagrar 
ovan personuppgifter om mig som kund. Vid utelämnat godkännande kommer Focus Nordic 
inte att kunna acceptera er som kund och således inte heller slutföra er order.

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

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

Ditt anspråk måste 
vara oss tillhanda 
senast 30/4 2019.
Sänd in ditt anspråk med all 
nödvändig dokumentation:

per e-post till:
cashback@focusnordic.se

eller per post till:

Focus Nordic 
Samyang Cashback 
Erhvervsvej 30
DK-2610 Rødovre
DENMARK

Glöm inte att bifoga 
följande med 
ditt anspråk på 
återbetalning

► Kopia av köpekvitto eller 
faktura (orderbekräftelse är 
ej tillräckligt) 

Få pengar tillbaka när du köper ditt 
Samyang objektiv under perioden 
15 januari - 31 mars 2019
Fyll i samtliga fält nedan. Skicka sedan filen tillsammans med kopia på ditt köpekvitto eller 
scanna detta och maila till: cashback@focusnordic.se. 

Du hittar även informationen online på www.focusnordic.se. 

Godkänt cashback-anspråk betalas ut inom 8 veckor till nedan angivet konto. 

▶ Kryssa för ditt köpta objektiv

objektiv med autofokus för fullformat



objektiv med autofokus för fullformat

1. Denna kampanj är endast öppen för personer bosatta 
i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Lettland, 
Litauen, Estland, Tjeckien samt Slovakien.

2. Från och med den 25 maj 2018 gäller EU/EES nya 
data- skyddförordning GDPR (General Data Protection 
Regulation). Vi (Focus Nordic AB) som leverantör 
måste lagra personlig data för att kunna ha er som 
kund och behöver därför ert godkännande att göra 
detta. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy som 
finns tillgänglig på våra lokala webbsidor (www.
focusnordic.se) om hur vi samlar in, hanterar och 
lagrar era personuppgifter, samt förklarar vilka 
rättigheter ni har och hur dessa kan nyttjas. För frågor 
rörande datalagring, maila till vårt dataskyddsombud 
på GDPR@focusnordic.com. 

3. Cashback kommer endast att betalas ut för objektiv 
köpta inom kampanjperioden, 15 januari - 31 mars 
2019.

4. Utbetalning sker i lokal valuta inom 8 veckor efter 
mottagande av cashback-dokument. 

5. Objektivet måste vara importerat via Focus Nordic AB 
och köpt av godkänd återförsäljare.

6. Cashback gäller ej begagnade objektiv.

7. 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.

8. Cashback betalas endast ut en gång per produkt/
serienr.

9. 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; cashback@
focusnordic.se och att inte skicka original av kvitton 
eller fakturor. Inga dokument kommer att sändas 
tillbaka.

10. Återbetalningsanspråk ska vara Focus Nordic tillhanda 
senast 30 april 2019. 

11. Återbetalningsanspråk måste ske med godkännande 
av dessa villkor.

VILLKOR


	AF 14mm F2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 24mm F/2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 35mm F/1: 
	4 Sony FE: Off

	AF 35mm F/2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 50mm F/1: 
	4 Sony FE: Off

	AF 14mm F/2: 
	8 Canon EF: Off
	8 Nikon F: Off

	AF 85mm F/1: 
	4 Canon EF: Off

	Serial no: 
	Date of purchase: 
	Dealer name and address: 
	Dealer name and address 2: 
	First name: 
	Last name: 
	Address: 
	Address 2: 
	Phone no: 
	E-mail: 
	Bank: 
	Account holder: 
	Clearing no / SWIFT / BIC: 
	Account / IBAN: 
	Understand: Off
	Signature: 
	Name in block letters: 
	Submit: 


