
www.focusnordic.com

28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD
70-180mm f/2.8 Di III VXD 
28-75mm f/2.8 Di III RXD 
17-28mm f/2.8 Di III RXD

Hakemuksen on oltava 
perillä viimeistään 31. 
tammikuuta 2021

Lähetä hakemuksesi, 
tarvittavine liitteineen;

sähköpostitse:
cashback@focusnordic.se

tai postitse:
Focus Nordic AB
Tamron Cashback 
Bergsjödalen 48
415 68 Gothenburg
Sweden

Älä unohda liittää cashback-hakemukseesi mukaan:
1. Kopiota ostokuitista tai laskusta. Tilausvahvistusta ei hyväksytä!

2. Kopiota sarjanumerokortista* (Löytyy objektiivin pakkauksesta)

* HUOM! Sarjanumerokortti näyttää tältä. ►

Rahaa takaisin, 
kun ostat Tamron-objektiivin
1.10.2020 - 31.12.2020 välisenä aikana

Täytä alla olevat kentät ja lähetä täytetty lomake, sekä kopio ostokuitista ja sarjanumerokortista (löytyy 
objektiivin pakkauksesta) postitse tai skannaa kaikki kolme ja lähetä ne sähköpostitse: cashback@focus-
nordic.se. Hyväksytty cashback-hakemus maksetaan kahdeksan (8) viikon kuluessa haluamallesi tilille.

Objektiivin sarjanumero:................................................................................................................................

Ostopäivä:.........................................................................................................................................................

Jälleenmyyjä, nimi ja osoite:..........................................................................................................................

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

Henkilötiedot (Tekstaten)

Etunimi:.............................................................................................................................................................

Sukunimi:..........................................................................................................................................................

Osoite:...............................................................................................................................................................

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

Puhelinnumero:...............................................................................................................................................

Sähköposti:.......................................................................................................................................................

Tilitiedot

Pankki:...............................................................................................................................................................

Tilin haltija:.......................................................................................................................................................

BIC/SWIFT:......................................................................................................................................................

Tilinumero (IBAN):..........................................................................................................................................

Olen lukenut kampanjan ehdot

Allekirjoitus:......................................................................................................................................................

Nimenselvennys:.......................................................................................................................

TUOTE CASHBACK 

100 €
100 €
100 €
100 €
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EHDOT

1. Kampanja on voimassa ainoastaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Latviassa, 
Liettuassa, Puolassa, Islannissa, Grönlannissa ja Färsaarilla asuville henkilöille.

2. Cashback-palautus maksetaan ainoastaan objektiiveista, jotka ovat ostettu kampanjan 
voimassaoloaikana 1. lokakuuta - 31. joulukuuta 2020.

3. Maksu suoritetaan sen maan valuutassa, mistä objektiivi on ostettu. Maksu suoritetaan 
kahdeksan viikon kuluessa cashback-dokumenttien saapumisesta.

4. Objektiivin tulee olla Focus Nordicin maahantuoma ja sen tulee olla ostettu virallisen 
jälleenmyyjän kautta.

5. Cashback-kampanja ei koske käytettynä ostettuja objektiiveja.
6. Kampanja on tarkoitettu ainoastaan yksityisille kuluttaja-asiakkaille, sekä yrityksille, jotka ovat 

tuotteen loppukäyttäjiä. Kampanjaan eivät voi osallistua yritykset tai yhteisöt, joiden tarkoitus 
on myydä tuote eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

7. Cashback maksetaan ainoastaan yhden kerran tuotetta/sarjanumeroa kohden.
8. Cashback-hakemus voidaan lähettää sähköpostilla tai kirjeenä. Focus Nordic ei vastaa 

myöhästyneistä hakemuksista. 
9. Suosittelemme lähetystavaksi sähköpostia; cashback@focusnordic.se. Älä lähetä kirjeitse 

alkuperäistä ostotositetta. Kuitteja tai muita tositteita ei palauteta.
10. Hakemus tulee olla käsiteltävänä Focus Nordicilla viimeistään 31. tammikuuta 2021.
11. Keräämme henkilötietojanne, jotta voimme maksaa cashback-palautuksen tilillenne ja 

tarvitsemme hyväksyntänne tätä varten. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme sivuiltamme 
(www.focusnordic.fi). Jos teillä on kysyttävää tietojen tallentamisesta, voitte lähettää 
sähköpostia rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen GDPR@focusnordic.com.

12. Cashback-hakemuksen lähettämällä hyväksyt kampanjan ehdot.
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