
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Wyjątkowa oferta Olympus: kup OM-D E-M1 Mark II oraz 

wybrane obiektywy M.Zuiko PRO i odbierz bonus! 

 

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

Promocja dotyczy flagowego aparatu systemowego OM-D E-M1 Mark II 

oraz wybranych obiektywów serii M.Zuiko Pro*.  

Między 1 września 2018 r. a 15 stycznia 2019 r. kup OM-D E-M1 Mark II 

i odbierz zwrot w wysokości nawet 900 zł*. Dodatkowo możesz 

zamówić do trzech obiektywów M.Zuiko PRO* i zaoszczędzić dzięki 

temu 650 zł na każdym z nich. W sumie wartość bonusu może wynieść 

nawet 2850 zł dla całego zamówienia. 

   

Jest to doskonała okazja dla profesjonalnych fotografów oraz 

zaawansowanych amatorów, którzy zastanawiają się nad zmianą 

systemu lub chcą wejść w najbardziej mobilny system fotograficzny 

z wymiennymi obiektywami dostępny obecnie na rynku. 

Kraje biorące udział w promocji, rejestracja oraz warunki i zasady 

znajdują się na stronie: https://bonus.olympus.eu 

* z wyłączeniem obiektywów : M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO oraz ED 300mm F4.0 

PRO 

 

Nie przegap tej okazji. Tylko przez ograniczony czas Olympus proponuje 

bonus w postaci zwrotu nawet do 2850 zł dla każdego, kto kupi flagowy 

model aparatu OM-D E-M1 Mark II oraz do trzech obiektywów M.Zuiko Pro 

z listy wymienionej poniżej. 

 

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

bonus.olympus.eu. Na zgłoszenia czekamy do 15.02.2019 r. 

Warunki oferty określa regulamin.  

 

Aparat OM-D objęty ofertą 

 

OM-D E-M1 Mark II (bonus 900 zł) 

Flagowy model serii OM-D, zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom 

doświadczonych fotografów. Zachwyca szybkością działania, precyzją 

obsługi oraz jakością zdjęć i filmów 4K. Jest wytrzymały, kompaktowy i lekki. 

OM-D E-M1 Mark II to nie tylko doskonałe narzędzie dla zawodowych 

fotografów, ale także świetny aparat do nagrywania profesjonalnych filmów 

w jakości 4K. 

 

 
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II 

SZCZEGÓŁY PROMOCJI 

> Oferta obowiązuje  

od 01.09 2018 r.  

do 15.01.2019 r. 

> Produkty objęte ofertą: 

OM-D E-M1 Mark II (korpus & 

wersje w zestawach)  

 

Obiektywy M.Zuiko (tylko 

zamawiane razem z E-M1 

Mark II) 

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 

Fisheye PRO 

M.Zuiko Digital ED 12-40mm 

F2.8 PRO 

M.Zuiko Digital ED 12-100mm 

F4.0 PRO 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 40-150mm 

F2.8 PRO 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 

PRO 

 

> Rejestracja tylko na stronie 

http://bonus.olympus.eu/ .  

> Na zgłoszenia czekamy  

do 15.2.2019 r.  

> Warunki oferty określa 

regulamin. 

. 

https://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/


 

Obiektywy M.Zuiko PRO biorące udział w promocji  (tylko przy zakupie 

z E-M1 Mark II, do trzech obiektywów) 

 

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
1
 (bonus 650 zł) 

Rozwiń swoją kreatywność dzięki szerokokątnemu obiektywowi “rybie oko”. 

Niezależnie od tego, czy fotografujesz rozgwieżdżone niebo, architekturę, 

podwodny świat, czy też makro, ten obiektyw jest doskonały wyborem 

zarówno dla profesjonalistów, jak i fotoamatorów, którzy chcą ze swoją 

kreatywnością pójść o  krok dalej. 

2
Odpowiednik 35mm: 16mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO
2
 (bonus 650 zł) 

Obiektyw uniwersalny charakteryzujący sie wytrzymałą, lekką i kompaktową 

budową, zaprojektowaną tak, aby spełniał wszystkie wymagania 

zawodowych fotografów. Stała, jasna przesłona F2.8 dla wszystkich długości 

ogniskowej wspierana jest przez zaawansowaną technologię, dzięki czemu 

zapewnia zdjęcia najwyższej jakości, niezależnie od warunków 

oświetleniowych i odległości. 

2
Odpowiednik 35mm: 24-80mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 PRO
3
 (bonus 650 zł):   

Obiektyw idealny do realizacji każdego fotograficznego reportażu 

z zachwycającym zoomem 8.3x. Wbudowana stabilizacja obrazu IS 

współpracuje z wydajną, 5-osiową stabilizacją matrycy dzięki funkcji Sync 

IS. Pozwala to na uzyskiwanie wyjątkowo ostrych zdjęć bez korzystania ze 

statywu.  

3
Odpowiednik 35mm: 24-200mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO
4
 (bonus 650 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. 

4
Odpowiednik 35mm: 34mm. 

 



 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO
5
 (bonus 650 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.  

5
Odpowiednik 35mm: 50mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO
6
 (bonus 650 zł):  

Wyjątkowo kompaktowy i lekki obiektyw serii PRO, który zapewnia 

niezwykłą mobilność oraz jakość obrazu. Cechuje się bardzo szybkim 

systemem AF, imponującą minimalną odległością ustawienia ostrości 50 cm 

dla wszystkich wartości ogniskowej oraz niezawodnością. Jest idealnym 

wyborem zarówno dla fotografów ślubnych, dzikiej przyrody czy też 

sportowych. 

6
Odpowiednik 35mm: 80-300mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO
7
 (bonus 650 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". 

 
7
Odpowiednik 35mm: 90mm. 

 

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. 

 

 

https://www.olympus.pl/
http://bonus.olympus.eu/


 

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/ 

mailto:biuro.polska@olympus-europa.com
https://www.olympus.pl/
http://partner.olympus.pl/
https://www.olympus.pl/

