
One moment.   One lens.

SĄLYGOS
1.  Ši akcija galioja tik Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje,   
 Grenlandijoje ir Farerų salose.

2.  Pinigai bus grąžinti už objektyvus įsigytus tik akcijos laikotarpiu, nuo gegužės 15 d. iki  
 liepos 31 d. 2018 m.

3.  Pinigų grąžinimas bus atliktas per 8 savaites nuo visų grąžinimo paraiškų gavimo dienos. 

4.  Objektyvas privalo būti importuotas iš Focus Nordic AB ir pirktas iš įgalioto pardavimo  
 atstovo. Pardavėjų sąrašą galima rasti www.focusnordic.lt

5.  Pinigų grąžinimas negalioja perparduotiems arba naudotiems objektyvams. 

6.  Akcija galioja fiziniams asmenims arba įmonėms, kurios yra galutinis vartotojas. Negalioja  
 įmonėms ar organizacijoms, kurios perparduoda objektyvus. 

7.  Pinigai už objektyvą / serijos numerį gražinami tik vieną kartą. 

8.  Grąžinimo paraiškos gali būti siunčiamos el. paštu arba įprastu paštu. Focus Nordic  
 neatsako už laiku negautus laiškus. Mes rekomenduojame paraiškas siųsti el. paštu;  
 cashback@focusnordic.se ir nesiųsti originalių dokumentų, nes jie nebus grąžinami. 

9. Grąžinimo paraiškos turi būti gautos Focus Nordic iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

10. Grąžinimo paraiškos turi atitikti išvardintas sąlygas. 

Kai perkate Tamron

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
nuo gegužės 15 d. iki liepos 31 d. 2018 m. atgaukite atgal 100 EUR. 

Daugiau informacijos www.tamron.lt
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REGISTER  
NOW FOR FREE  
5 YEAR
WARRANTY

REGISTRUOKITĖS 
NEMOKAMAI 

DABAR 5 METŲ 
GARANTIJA

5years.tamron.eu 5years.tamron.eu

Nepamirškite prie Jūsų prašymo pridėti šiuos dalykus: 

1. Pirkimo kvito arba sąskaitos kopija. Užsakymo patvirtinimas netinka. 

2. Serijos numerio kortelės* kopija (randama pakuotėje)

* Dėmesio! Tai serijos numerio kortelės pavyzdys. 

Jūsų pinigų grąžinimo prašymas 
turi būti gautas iki 2018 m. 
rugpjūčio 31 d.

Siųskite Jūsų prašymus su visais reikalingais 
dokumentais.

el. paštu, adresu: 
cashback@focusnordic.se

paštu, adresu:
Focus Nordic AB
Tamron Cashback 
Box 55026
SE-400 52 GÖTEBORG
SWEDEN

Susigrąžinkite pinigų, kuomet perkate Jūsų 
TAMRON objektyvą nuo

gegužės 15 d. iki liepos 31 d. 2018 m. 
Prašome užpildyti visus žemiau esančius laukus. Tuomet, siųskite registracijos formą su pirkimą 
patvirtinančių dokumentų kopijomis ir serijos numerio kortelės kopija (randama pakuotėje) paštu, 
arba nuskanuokite visus tris dokumentus ir siųskite el. paštu adresu: cashback@focusnordic.se. Jūs 
taip pat galite rasti šią informaciją internete; www.tamron.lt Patvirtinti pinigų grąžinimo prašymai bus 
išmokėti per (8) aštuoni savaites į nurodytą sąskaitą.   

CASHBACK 

€100,-

PRODUKTAS

Objektyvo serijos numeris:........................................................................................................................

Pirkimo data:.............................................................................................................................................

Pardavėjas, pavadinimas ir adresas:.....................................................................................................

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

Asmens informacija (prašome rašyti spausdintinėmis raidėmis)

Vardas:.......................................................................................................................................................

Pavardė:....................................................................................................................................................

Adresas:......................................................................................................................................................

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

Telefono numeris:......................................................................................................................................

el. pašto adresas:......................................................................................................................................

Sąskaitos informacija

Bankas:......................................................................................................................................................

Sąskaitos valdytojas:................................................................................................................................

Banko kodas:............................................................................................................................................

Sąskaitos numeris:.....................................................................................................................................

Aš perskaičiau ir susipažinau su akcijos pasiūlymo sąlygomis

Parašas:.....................................................................................................................................................

Vardas Pavardė:......................................................................................................................................

18-400mm
F/3.5-6.3 Di II VC HLD

Židinio nuotolis 18-400mm

Maksimali diafragma 3.5-6.3

Minimali diafragma 22-40

Minimalus fokusavimo 
atstumas 45cm

Maksimalus didinimas 0,34x (1:2,9)

Filtro dydis 72mm

Optinė konstrukcija 16 elementai
11 grupės

Svoris Canon EF: 710g  
Nikon F: 705g

Skersmuo x Ilgis Canon EF: 79mm x 124mm
Nikon F: 79mm x 121mm

Unikalus, 22.2x priartinantis objektyvas
Su savo stulbinančiu priartinimu, vaizdo stabillizavimu, skirtingoms oro sąly-
goms atsparia konstrukcija ir 45 cm minimaliu fokusavimo atstumu, Tamron 
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD yra kaip Šveicarų armijos peilis fotografijoje.


