
 

1 listopada 2017,  

10:00 CET 

INFORMACJA PRASOWA 

 

ZACHOWAJ ZIMOWE WSPOMNIENIA 

 

Skorzystaj z oferty OLYMPUS. Kup aparat OM-D E-M5 Mark II 

oraz wybrane obiektywy M.ZUIKO DIGITAL i odbierz bonus – 

nawet 2830 zł! 

 

 

Warszawa, 1 listopada 2017 – OLYMPUS przygotował zimową ofertę 

specjalną, która obejmuje aparat OM-D oraz sześć obiektywów 

M.Zuiko. Aby skorzystać z oferty, należy między 1 listopada 2017 

a 15 stycznia 2018 kupić produkt lub produkty wskazane w regulaminie 

i poprawnie wypełnić formularz zgłoszenia. 

 

Ofertą objęte są następujące produkty: aparat OM-D E-M5 Mark II 

(korpus i zestawy z obiektywami) oraz obiektywy M.Zuiko Digital  

ED 9-18 mm F4.0-5.6, M.Zuiko Digital ED 12 mm F2.0, M.Zuiko Digital  

25 mm F1.8, M.Zuiko Digital ED 60 mm F2.8 Macro, M.Zuiko Digital 

ED 75 mm F1.8, M.Zuiko Digital ED 75-300 mm F4.8-6.7 II. Regulamin 

oraz „Formularz zgłoszenia” dostępne są na stronie 

bonus.olympus.eu. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2018. 

 

Aparat OM-D objęty ofertą 

OM-D E-M5 Mark II (zwrot 450 zł) 

Aparat dla Kreatywnych Entuzjastów, który zachwyca prędkością działania, 

precyzją, ergonomią i jakością obrazu. Jego rewolucyjna, 5-osiowa 

stabilizacja obrazu kompensuje wszelkie drgania i gwarantuje doskonałą 

jakość zdjęć oraz filmów bez konieczności użycia statywu nawet w trudnych 

warunkach oświetleniowych.  

 

Obiektywy M.Zuiko objęte ofertą 

M.Zuiko Digital ED 9-18 mm F4.0-5.6* (zwrot 450 zł) 

Ten ultraszerokokątny obiektyw ma tylko 49,5 mm wysokości i waży 

zaledwie 155 g. Znakomicie współpracuje z najnowszymi szybkimi 

systemami AF w aparatach OM-D i w pełni wykorzystuje potencjał  zestawu 

fotograficznego. 

*Odpowiednik 35 mm: 18-36 mm. 

 

 

 
 

SZCZEGÓŁY ZIMOWEJ OFERTY 

OLYMPUS  

> Oferta obowiązuje od 1 listopada 

2017 do 15 stycznia 2018. 

> Produkty objęte ofertą 

Aparat OM-D (korpus i zestawy 

z obiektywami):  

OM-D E-M5 Mark II 

 

Obiektywy M.Zuiko: 

M.Zuiko Digital ED 9-18 mm 

F4.0-5.6 

M.Zuiko Digital ED 12 mm F2.0 

M.Zuiko Digital 25 mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 60 mm F2.8 

Macro 

M.Zuiko Digital ED 75 mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 75-300 mm 

F4.8-6.7 II 

> Rejestracja tylko na stronie  

http://bonus.olympus.eu/ .  

> Na zgłoszenia czekamy 

do 15 lutego 2018. 

> Warunki oferty określa regulamin. 

http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
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M.Zuiko Digital ED 12 mm F2.0* (zwrot 450 zł) 

Kompaktowy obiektyw z metalową obudową doskonały do robienia 

szerokokątnych zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych bez użycia 

lampy błyskowej. Jego soczewki zostały pokryte specjalną powłoką, która 

znacznie lepiej niż standardowe powłoki redukuje rozproszenia 

i niepożądane refleksy. 

*Odpowiednik 35 mm: 24 mm. 

M.Zuiko Digital 25 mm F1.8* (zwrot 230 zł) 

Ten jasny, stałoogniskowy obiektyw o kącie widzenia 47° doskonale 

sprawdza się podczas wykonywania portretów przy słabym oświetleniu. 

Oferuje piękny bokeh przy otwartej przysłonie i umożliwia robienie 

imponujących zbliżeń. Zdjęcia wykonane obiektywem M.Zuiko Digital 25 mm 

F1.8 w naturalny sposób odzwierciedlają to, co dostrzega ludzkie oko.  

*Odpowiednik 35 mm: 50 mm. 

M.Zuiko Digital ED 60 mm F2.8 Macro* (zwrot 350 zł) 

Wszechstronny, odporny na kurz i zachlapania obiektyw gwarantujący 

najwyższą jakość obrazu i piękny, okrągły bokeh. Powiększenie 1:1 pozwala 

wykonać zbliżenia imponujące szczegółowością. M.Zuiko Digital ED 60 mm 

F2.8 Macro posiada specjalną powłokę antyrefleksyjną soczewek, dzięki 

której uzyskamy zachwycające rezultaty nawet w najtrudniejszych zimowych 

warunkach. 

*Odpowiednik 35 mm: 120 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75 mm F1.8* (zwrot 450 zł)  

Każdy entuzjasta fotografii zainteresowany wykonywaniem portretów 

i robieniem zdjęć w pomieszczeniach z pewnością wykorzysta zalety tego 

stałoogniskowego obiektywu. M.Zuiko Digital ED 75 mm F1.8 gwarantuje 

bezkompromisową jakość obrazu – wyrazisty kontrast, precyzję 

na krawędziach kadru, wysoką rozdzielczość i niską aberrację. 

*Odpowiednik 35 mm: 150 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300 mm F4.8-6.7 II* (zwrot 450 zł) 

Superteleobiektyw zoom, który pozwala przybliżyć oddalone obiekty. 

Zaskakująco kompaktowy, wyposażony w cichy autofokus z funkcją 

szybkiego ustawiania ostrości.  

*Odpowiednik 35 mm: 150-600 mm. 

 

Gwarancję każdego aparatu i obiektywu OLYMPUS można bezpłatnie 

przedłużyć o 6 miesięcy*. 
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Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualne 

specyfikacje znajdują się na stronie http://www.olympus.pl . 

* Sześć miesięcy dodatkowej gwarancji w kraju zakupu. 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Suwak 3 

02-676 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 366 00 77 

E-mail: biuro.polska@olympus-europa.com  

http://www.olympus.pl  

http://partner.olympus.pl 
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