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AF 14mm f/2.8 Sony FE

AF 14mm f/2.8 Canon EF

AF 14mm f/2.8 Canon RF

AF 85mm f/1.4 Canon EF

AF 85mm f/1.4 Nikon F

AF 14mm f/2.8 Nikon F

AF 18mm f/2.8 Sony FE

AF 35mm f/1.4 Sony FE

AF 35mm f/1.8 Sony FE

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

AF 24mm f/2.8 Sony FE

AF 35mm f/2.8 Sony FE

Vaše žádosti na 
vrácení peněz musí být 
obdrženy do 31. ledna 
2021
► Pošlete své žádosti o cashback 
včetně veškeré potřebné 
dokumentace.

e-mailem na adresu:
cashback@focusnordic.se

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

Výrobní číslo objektivu 
(Naleznete na bajonetu objektivu):................................................................................................

Datum nákupu:......................................................................................................................

Prodejce, jméno a adresa:...................................................................................................

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

Osobní informace (prosíme velkými tiskacími písmeny)

Jméno:....................................................................................................................................

Příjmení:....................................................................................................................................

Adresa:....................................................................................................................................

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

Telefon:....................................................................................................................................

E-mail:......................................................................................................................................

Informace o účtu

Banka:.....................................................................................................................................

Majitel účtu:............................................................................................................................

Kód banky:.............................................................................................................................

Číslo účtu.:..............................................................................................................................

Četl/a jsem obchodní podmínky pro tuto akci.

Podpis:.....................................................................................................................................

Jméno (tiskacím písmem):..............................................................................................................

Nezapomeňte přiložit 
následující dokumenty 
spolu se žádostí o 
cashback:

► Kopii faktury nebo dokladu o 
nákupu. Potvrzení objednávky 
nestačí !

Samyang Cashback
v období od 12. října 2020 do 31. prosince 2020

Vyplňte prosím všechna pole uvedena níže. Pošlete tuto stranu spolu s kopií vašeho nákupního 
dokladu nebo ji naskenujte a oba dokumenty pošlete e-mailem na adresu cashback@focusnordic.
se. Schválená žádost o vrácení peněz bude vyplacena do 8 týdnů na uvedený účet.

1.900 Kč 1.400 Kč 1.000 Kč
Zaškrtněte políčko u zakoupeného objektivu
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www.focusnordic.com

PODMÍNKY

1. Akce platí pouze pro obyvatele Švédska, Norska, Dánska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Estónska, Polska, 
České Republiky, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska.Dnem 25. května 2018 vstoupilo v 
platnost nové nařízení EU / EHP o ochraně údajů GDPR (obecné nařízení o ochraně údajů). My (Focus Nordic), 
jako dodavatel, musíme ukládat osobní údaje, abychom vás přijali jako zákazníka, a proto potřebujeme váš 
souhlas. Přečtěte si více o GDPR v našich “Zásadách ochrany osobních údajů”, které jsou k dispozici na našich 
webových stránkách (www.focusnordic.cz). V našich “Zásadách ochrany osobních údajů” si můžete přečíst, jak 
shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje, a také jak vysvětlujeme vaše osobní práva 
zákazníka a jak je používat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ukládání dat, zašlete e-mail našemu pracovníkovi 
pro ochranu údajů na adresu GDPR@focusnordic.com.

2. Cashback bude vyplacen pouze za objektivy zakoupené v období akce, 12.10. – 31.12.2020.

3. Platba bude provedena v místní měně do 8 týdnů po obdržení cashback dokumentů.

4. Objektiv musí být importován prostřednictvím společnosti Focus Nordic AB a zakoupen u autorizovaných 
dealerů. 

5. Cashback se nevztahuje na objektivy z druhé ruky.

6. Akce je určena pouze jednotlivcům a podnikům, které jsou koncovými uživateli. Nezahrnuje firmy nebo 
organizace, které hodlají výrobek dále prodat.

7. Cashback bude vyplacen pouze jednou za daný produkt / sériové číslo.

8. Požadavky na vrácení peněz lze zaslat emailem nebo běžnou poštou. Společnost Focus Nordic nemůže být 
zodpovědná za poštu, která nepřijde včas. Proto doporučujeme poslat e-mail na cashback@focusnordic.se a 
neposílat originální účtenky nebo faktury. Dokumenty nebudou vráceny.

9. Při vrácení zboží prodejci nárok na výplatu částky Cash Back zaniká. V případě zaslání upravených nebo jinak 
pozměněných nákupních dokladů za účelem získání částky cash back se dopouštíte trestného činu padělání. Tyto 
případy budou řešeny právní cestou ve spolupráci s policií ČR.

10. Žádost na vrácení peněz musí být doručena společnosti Focus Nordic do 31.1. 2021.

11. Žádost na vrácení peněz musí být podaná se souhlasem podmínek této akce.
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	AF 14mm F2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 35mm f/1: 
	8 Sony FE: Off
	4 Sony FE: Off

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

	AF 45mm f/1: 
	8 Sony FE: Off

	AF 14mm f/2: 
	8 Canon RF: Off

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

	AF 85mm f/1: 
	4 Canon EF: Off
	4 Nikon F: Off
	4 Sony FE: Off
	4 Canon RF: Off

	AF 75mm f/1: 
	8 Sony FE: Off

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

	AF 18mm f/2: 
	8 Sony FE: Off

	AF 35mm f/2: 
	8 Sony FE: 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: 


