
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Zimowa promocja Olympus obejmuje jeszcze więcej 

bezlusterkowców OM-D i obiektywów M.Zuiko 

 

 

Warszawa, 1 października 2018 – skorzystaj z zimowej promocji 

Olympus. Kup wybrany bezlusterkowiec OM-D lub obiektyw M.Zuiko 

i odbierz bonus w wysokości nawet 450 zł. Jeśli kupisz wszystkie 

produkty objęte promocją, zaoszczędzisz aż 3400 zł. To doskonała 

okazja, aby zastąpić swój aparat w telefonie lub swoją nieporęczną 

lustrzankę mobilnym systemem fotograficznym z wymienną optyką. 

 

Promocją objęte są bezlusterkowce OM-D E-M5 Mark II oraz  

OM-D E-M10 Mark III (korpusy i zestawy z obiektywami), a także 

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

ED 12mm F2.0, M.Zuiko Digital 17mm F1.8, M.Zuiko Digital ED 60mm 

F2.8 Macro, M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8 oraz M.Zuiko Digital  

ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

 

Szczegóły dotyczące promocji można znaleźć na stronie 

https://bonus.olympus.eu. 

 

 

Wybierz mobilny system fotograficzny z wymienną optyką i rób 

spektakularne zdjęcia! Dzięki lekkim, kompaktowym bezlusterkowcom 

Olympus OM-D oraz obiektywom M.Zuiko każdy może zachować 

niepowtarzalne chwile spędzone w podróży lub ze swoimi bliskimi. 

Promocja obowiązuje od 1 października 2018 do 15 stycznia 2019.  

Kup wybrane produkty, a następnie wypełnij i wyślij „Formularz zgłoszenia” 

dostępny na stronie https://bonus.olympus.eu. Na zgłoszenia czekamy 

do 15 lutego 2019. Warunki promocji określa regulamin. 

 

Bezlusterkowce OM-D objęte promocją 

OM-D E-M5 Mark II (zwrot 450 zł): 

Zachwyca prędkością działania, jakością obrazu, precyzją i ergonomią. 

Jego rewolucyjna, 5-osiowa stabilizacja obrazu kompensuje wszelkie 

drgania i zapewnia doskonałą jakość zdjęć oraz filmów. Dzięki niej nawet 

w trudnych warunkach oświetleniowych nie musisz korzystać ze statywu.  

 

 

 
ZIMOWA PROMOCJA OLYMPUS  

 

SZCZEGÓŁY: 

> Promocja obowiązuje 

od 1 października 2018 

do 15 stycznia 2019.  

> Produkty objęte promocją 

 

Bezlusterkowce OM-D  

(korpusy i zestawy z obiektywami)  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

 

Obiektywy M.Zuiko 

(niebędące częścią zestawu) 

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

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0 

M.Zuiko Digital 17mm F1.8  

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro 

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8 

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

> Rejestracja na stronie 

 https://bonus.olympus.eu/  

> Na zgłoszenia czekamy  

do 15 lutego 2019. 

> Warunki promocji określa regulamin. 
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OM-D E-M10 Mark III (zwrot 450 zł): 

Intuicyjny w obsłudze OM-D E-M10 Mark lll pozwala odkrywać radość 

z fotografowania. Teraz każdy, nawet początkujący Użytkownik, wykona 

wspaniałe zdjęcia i nagra zachwycające filmy. 

 

Obiektywy M.Zuiko objęte promocją 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6
1 
(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. 
1
Odpowiednik 35 mm: 18-36 mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0
2
 (zwrot 450 zł): 

Kompaktowy obiektyw, który pozwala robić szerokokątne zdjęcia w słabych 

warunkach oświetleniowych bez stosowania lampy błyskowej. Posiada 

metalowy korpus oraz manualne sprzęgło ostrości. Specjalna powłoka 

pokrywająca soczewki obiektywu redukuje rozproszenia i niepożądane 

refleksy znacznie lepiej niż standardowe powłoki antyrefleksyjne. 
2
Odpowiednik 35 mm: 24 mm. 

 

M.Zuiko Digital 17mm F1.8
3
 (zwrot 350 zł):  

Zachwycająca jakość obrazu, niezwykle lekki i kompaktowy korpus. 

Obiektyw posiada manualne sprzęgło ostrości oraz bardzo jasną przysłonę 

(F1.8), dzięki której nawet w słabych warunkach oświetleniowych zrobisz 

ostre i wyraziste zdjęcia bez użycia statywu. Najwyższą jakość obrazu 

gwarantują także powłoki ZERO oraz zaawansowany system ustawiania 

ostrości Movie & Stills Compatible (MSC). 
3
Odpowiednik 35 mm: 34 mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro
4
 (zwrot 350 zł): 

Wszechstronny, odporny na kurz i zachlapania, zapewnia najwyższą jakość 

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

wykonywać precyzyjne i szczegółowe zbliżenia. Obiektyw posiada specjalną 

powłokę antyrefleksyjną soczewek – nawet w najtrudniejszych zimowych 

warunkach uzyskasz zachwycające rezultaty. 
4
Odpowiednik 35 mm: 120 mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8
5
 (zwrot 450 zł):

 

Każdy entuzjasta fotografii zainteresowany wykonywaniem portretów 

i robieniem zdjęć w pomieszczeniach wykorzysta z pewnością zalety tego 

stałoogniskowego obiektywu. ED 75mm F1.8 gwarantuje bezkompromisową 



 

jakość obrazu – wyrazisty kontrast, precyzję na krawędziach kadru, wysoką 

rozdzielczość i niską aberrację. 
5
Odpowiednik 35 mm: 150 mm. 

 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II
6
 (zwrot 450 zł): 

Superteleobiektyw zoom, który pozwala przybliżyć oddalone obiekty. 

Zaskakująco kompaktowy, wyposażony w cichy autofokus z funkcją 

szybkiego ustawiania ostrości.  
6
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 . 

*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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