
 

PRESSEMEDDELELSE 
"Din rejse, vores bidrag"-bonuskampagnen udvidet til et bredere 
udvalg af Olympus-kameraer og -objektiver 

Olympus' vinterkampagne: Flere bonustilbud på udvalgte 
OM-D-kameraer og M.Zuiko-objektiver 
 
Ballerup, 01. oktober 2018 – Få mere for mindre med Olympus' 
vinterkampagne, der giver op til 750 kr. tilbage på udvalgte OM-D-
kameramodeller og M.Zuiko-objektiver: Bonusser på forskellige 
modeller kan kombineres. Alle køb af de udvalgte produkter foretaget 
mellem 01.10.2018 og 15.01.2019 er berettiget til en bonus. 
Dette er det perfekte tilbud til alle, der er interesserede i at tage skridtet 
videre fra smartphonefotografering eller skifte til verdens mest mobile 
kamerasystem med udskiftelig optik fra store og klodsede DSLR-
kameraer. Kampagnen gælder følgende Olympus-produkter: 
OM-D-kameraer E-M5 Mark II og E-M10 Mark III (kamerahus og kit) samt 
M.Zuiko-objektiverne ED 9-18mm F4.0-5.6, ED 12mm F2.0, 17mm F1.8, 
ED 60mm F2.8 Macro, ED 75mm F1.8 og ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 
Deltagende lande, forhandlere, registrering samt vilkår og betingelser 
på olympus.dk/bonus. 
 
Fang din næste tur med verdens mest mobile kamerasystem med udskiftelig 
optik! Med lette og kompakte Olympus OM-D-kameraer og M.Zuiko-
objektiver kan alle bevare den særlige magi ved tid tilbragt på en rejse eller 
sammen deres kære og gøre de mørke dage lidt lysere. 

Kunder, der køber et eller flere af de omfattede produkter fra d. 01.10.2018 
til d. 15.01 2019, vil være berettigede til følgende bonusser. Bonusbeløb kan 
kombineres. Bonusindløsning skal sendes til Olympus senest d. 15.02.2019 
på olympus.dk/bonus. Vilkår og betingelser er gældende. 
 

Omfattede OM-D-kameramodeller 

OM-D E-M5 Mark II (750 kr. i bonus): Ligesom alle andre modeller i det 
velansete Olympus OM-D-sortiment udmærker OM-D E-M5 Mark II sig med 
hensyn til hastighed, præcision og billedkvalitet. Dette kamera til kræsne og 
kreative entusiaster indeholder det revolutionerende 5-aksede 
billedstabiliseringssystem (IS) for at kompensere for alle mulige former for 
sløring, hvilket gør kameraet perfekt til at skyde knivskarpe billeder og film i 
dårlig belysning uden et stativ. 

 
 
OLYMPUS' VINTERKAMPAGNE 
TILBUDSOPLYSNINGER 

> Tilbuddet gælder for købsdatoer 
mellem den 1. oktober 2018 og 
15. januar 2019 

> Omfattede produkter: 
OM-D-kameramodeller (kun 
kamerahus og kits)  
OM-D E-M5 Mark II 
OM-D E-M10 Mark II 
 
M.Zuiko-objektiver (kun 
enkeltprodukter) 
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 

> Indløsning af bonus kun på 
olympus.dk/bonus  
indtil den 15. februar 2019.  
Vilkår og betingelser er gældende. 

http://www.olympus.dk/bonus
http://www.olympus.dk/bonus
http://www.olympus.dk/bonus


 

OM-D E-M10 Mark III (750 kr. i bonus): OM-D E-M10 Mark lll er blevet 
designet til at opmuntre fotonybegyndere og -entusiaster til at opleve glæden 
ved fotografering. Takket være kameraets fire assisterede optagefunktioner 
kan selv uerfarne fotografer skyde flotte billeder og videoer på farten. 

 
Omfattede M.Zuiko-objektiver 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.61 (750 kr. i bonus): Med en vægt på 
kun 155 g og en samlet længde på kun 49,5 mm giver denne 
ultravidvinkelsoptik, der understøtter OM-D-kameraets hurtige AF-kontrast, 
en ny dimension til ambitiøse fotografer, der ønsker at rejse let. 
135 mm tilsvarende: 18-36 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.02 (750 kr. i bonus): Denne kompakte optik i 
et slankt kvalitetsmetalhus er perfekt til at tage vidvinkelbilleder uden flash 
på steder med dårlig belysning. Denne optik udstyret med Manual Focus 
Clutch-mekanismen gør manuel fokusering mere flydende. En særlig 
overfladebehandling af linseelementet halverer forstyrrende og uønskede 
refleksioner sammenlignet med almindelig overfladebehandling. 
235 mm tilsvarende: 24 mm. 

M.Zuiko Digital 17mm F1.83 (550 kr. i bonus): Fremragende billedkvalitet i 
en let og meget kompakt form: Denne 17 mm optik giver en stor, 
ultra-lysstærk blændeåbning på F1.8 til fotografering uden et stativ i forhold 
med dårlig belysning samt den unikke Fast Focus Clutch-mekanisme. Med 
optikkens avancerede MSC-autofokus (Movie & Stills Compatible) og 
særlige ZERO-belægning kan brugerne nemt tage billeder i den høje 
kvalitet, de ønsker. 
335 mm tilsvarende: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro 4 (550 kr. i bonus): Denne 
makrooptik giver suveræn billedkvalitet, alsidighed og robusthed. Du kan 
nemt tage billeder på tæt hold i rigtig (1:1) størrelse med knivskarpe detaljer 
og cirkulær bokeh. 60mm F2.8 Macro-optikken har et støv- og stænktæt hus 
og særlig overfladebehandling af linseelementerne, så den giver pålidelige 
resultater selv i barsk vintervejr. 
435 mm-ækvivalent: 120 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.85 (750 kr. i bonus): Alle fotoentusiaster, der 
er interesserede i at tage portrætter og indendørsbilleder, vil helt sikkert 
nyde godt af fordelene ved denne optik med fast brændvidde. Den har 
uforlignelig billedkvalitet – med en meget lysstærk åben blænde på F1.8 – 
der skiller sig ud med skarp kontrast, præcision fra kant til kant, høj 
opløsning og lav aberration. 
535 mm tilsvarende: 150 mm. 



 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II6 (750 kr. i bonus): Ekstrem 
telefotoydelse bringer motiver, der er langt væk, helt tæt på. Denne 
overraskende kompakte optik har en meget stille fokusmotor og hurtig 
fokusfunktion. 
635 mm tilsvarende: 150-600 mm. 

Alle Olympus' objektiver og kameraer har en gratis 6-måneders udvidet 
garanti* ved tilmelding via MyOlympus på www.my.olympus.eu. 
 
Produktspecifikationer kan ændres uden varsel. Se de seneste 
specifikationer på Olympus' hjemmeside på www.olympus.dk. 
 
* Seks måneder i tillæg til den lovpligtige garanti i købslandet. 
 
For spørgsmål eller yderligere oplysninger, kontakt: 
Troels Kjær 
Olympus Danmark A/S 
Tlf.: +45 4473 4700 
E-mail: troels.kjaer@olympus.dk  
 
Om Olympus  

Olympus Europa er hovedkvarteret for hele Europa, Mellemøsten og Afrika 
(EMEA) i Olympus Corporation, Tokyo, Japan. Som en global førende 
producent af optisk og digital præcisionsteknologi leverer Olympus 
innovative løsninger til moderne medicinske systemer, digitalkameraer samt 
videnskabelige løsninger. Virksomhedens prisvindende produkter er 
medvirkende til at finde, forebygge og helbrede sygdomme, fremme 
videnskabelig forskning og dokumentere liv med kunstnerisk frihed. I 
kundernes hænder hjælper Olympus' højteknologiske produkter til at gøre 
menneskers liv sundere, mere sikre og tilfredsstillende. 
 
Se flere oplysninger på www.olympus-europa.com 

http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus.dk/
http://www.olympus.dk/
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