
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Wyjątkowa oferta Olympus: kup wybrane bezlusterkowce 

OM-D oraz obiektywy M.Zuiko i odbierz bonus! 

 

Warszawa, 1 maja 2018 r. – skorzystaj z oferty specjalnej Olympus. 

Między 1 maja 2018 r. a 31 lipca 2018 r. kup dowolne produkty objęte 

ofertą i odbierz zwrot w wysokości nawet 900 zł*.  

Tego lata uwiecznij niezapomniane chwile lekkimi, kompaktowymi 

aparatami OM-D oraz wysokiej klasy obiektywami M.Zuiko. Rozwijaj 

swoją fotograficzną pasję i zachwyć wszystkich znakomitymi zdjęciami. 

 

Ofertą objęte są aparaty OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10 Mark III 

oraz OM-D E-M10 Mark II (korpusy i zestawy z obiektywami), 

a także obiektywy M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO, M.Zuiko Digital 

ED 25 mm F1.2 PRO, M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO, 

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

M.Zuiko Digital ED 9-18 mm F4.0-5.6 oraz M.Zuiko Digital ED 75-300 mm 

F4.8-6.7 II. Regulamin oraz „Formularz zgłoszenia” dostępne 

są na stronie bonus.olympus.eu. 

 

 

Na wakacje zabierz ze sobą bezlusterkowce OM-D oraz obiektywy M.Zuiko 

i M.Zuiko F1.2 PRO objęte wyjątkową ofertą Olympus. Obiektywy z serii 

M.Zuiko F1.2 PRO pozwalają uzyskać „pierzasty bokeh”, gwarantują wysoką 

rozdzielczość obrazu, posiadają szybki i precyzyjny AF, a ponadto są odporne 

na kurz, zachlapania oraz mróz (do -10°C). 

 

Zsumuj bonusy, wypełnij i wyślij „Formularz zgłoszenia” dostępny na stronie 

bonus.olympus.eu. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2018 r. Warunki 

oferty określa regulamin.  

 

Aparat OM-D objęty ofertą 

OM-D E-M5 Mark II (zwrot 900 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.  

 
OM-D E-M10 Mark III (zwrot 350 zł):  

OM-D E-M10 Mark lll został zaprojektowany, aby zachęcić zarówno 

początkujących fotografów, jak i entuzjastów do odkrywania radości 

 

 
LETNIA OFERTA OLYMPUS  

 

SZCZEGÓŁY: 

> Oferta obowiązuje  

od 1 maja 2018 r.  

do 31 lipca 2018 r. 

Produkty objęte ofertą 

▪ Aparaty OM-D  

(korpusy i zestawy z obiektywami)  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

▪ Obiektywy M.Zuiko  

(niebędące częścią zestawu) 

M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO 

M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 PRO 

M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO 

M.Zuiko Digital 25 mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 60 mm F2.8 Macro 

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

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

> Rejestracja tylko na stronie 

http://bonus.olympus.eu/ .  

> Na zgłoszenia czekamy  

do 31 sierpnia 2018 r.  

> Warunki oferty określa regulamin. 
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z fotografii. Szybki dostęp do 4 niezwykle przydatnych trybów fotografowania 

zapewnia intuicyjną obsługę i pozwala każdemu, nawet początkującemu, 

użytkownikowi robić wspaniałe zdjęcia i nagrywać zachwycające filmy. 

 
OM-D E-M10 Mark II (zwrot 350 zł):  

Waży zaledwie 390 g (sam korpus) i jest najlżejszym aparatem w swojej 

klasie. Ergonomiczny design, metalowy korpus oraz niezliczone fotograficzne 

funkcje – bezlusterkowcem OM-D E-M10 Mark II uwiecznisz każdą wakacyjną 

wyprawę. 

 

Obiektywy M.Zuiko objęte ofertą 

M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO (zwrot 800 zł):  

Obiektyw gwarantujący uzyskanie wyjątkowego efektu „pierzasty bokeh”, który 

nadaje ujęciu niezwykłą głębię. ED 17 mm F1.2 PRO ustawia ostrość 

z odległości zaledwie 20 cm, co pozwala wykonać imponujące zbliżenia 

z pięknie rozmytym tłem. 

Odpowiednik 35 mm: 34 mm.  

 

M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 PRO (zwrot 800 zł):  

Standardowy, uniwersalny obiektyw stałoogniskowy wyposażony w najnowszą 

technologię optyczną zapewniającą najwyższą jakość obrazu na całej 

powierzchni zdjęcia. Bardzo szybki i precyzyjny system AF pozwala uwiecznić 

najdrobniejsze detale, a unikalna konstrukcja obiektywu i 9-cio listkowa 

przysłona dają możliwość uzyskania atrakcyjnego rozmycia tła – efektu 

„pierzasty bokeh” – nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. 

Odpowiednik 35 mm: 50 mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO (zwrot 800 zł):  

Obiektyw wyposażony w szybki i precyzyjny system AF. Dzięki odpowiedniej 

ogniskowej zachowuje proporcje ludzkiej twarzy – jest idealny 

do wykonywania portretów. Przy maksymalnie otwartej przysłonie (F1.2) 

gwarantuje uzyskanie wyjątkowego „pierzastego bokeh”. 

Odpowiednik 35 mm: 90 mm. 

 

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

Jasny, stałoogniskowy obiektyw o kącie widzenia 47°, który w naturalny 

sposób odzwierciedla to, co dostrzega ludzkie oko. 25 mm F1.8 doskonale 

sprawdza się podczas fotografowania przy słabym oświetleniu. Oferuje piękny 

bokeh i pozwala wykonać imponujące zdjęcia z niewielkiej odległości. 

Odpowiednik 35 mm: 50 mm. 

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

Wszechstronny, odporny na kurz i zachlapania, gwarantuje najwyższą jakość 

obrazu i piękny, okrągły bokeh. Skala odwzorowania 1:1 pozwala wykonywać 



 

precyzyjne i szczegółowe zbliżenia. Obiektyw posiada specjalną powłokę 

antyrefleksyjną soczewek, dzięki której uzyskamy zachwycające rezultaty 

nawet podczas opadów deszczu. 

Odpowiednik 35 mm: 120 mm. 

 
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. 

 
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**. 

 

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje znajdują 

się na stronie https://www.olympus.pl . 

*Więcej informacji na temat oferty specjalnej Olympus znajduje się na stronie 
bonus.olympus.eu. 

**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  

https://www.olympus.pl  

http://partner.olympus.pl 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.olympus.pl/ . 
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