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SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2
SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 
SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 
SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2

Dokumenty dotyczące 
zwrotu pieniędzy muszą 
zostać dostarczone  do 
15 lutego 2020roku

Wniosek o zwrot pieniędzy wraz z 
niezbędnymi dokumentami

wyślij na adres e-mail:
cashback@focusnordic.se

lub pocztą na adres:
Focus Nordic AB
Tamron Cashback 
Bergsjödalen 48
415 68 Gothenburg
Sweden

Numer seryjny obiektywu:............................................................................................................................

Data zakupu:....................................................................................................................................................

Nazwa i adres sprzedawcy:...........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Dane osobowe (proszę wypełnić DUŻYMI LITERAMI)

Imię:...................................................................................................................................................................

Nazwisko:..........................................................................................................................................................

Adres:.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Nr telefonu:......................................................................................................................................................

E-mail:................................................................................................................................................................

Informacje o koncie

Bank:..................................................................................................................................................................

Właściciel konta:.............................................................................................................................................

Kod IBAN i SWIFT:.........................................................................................................................................

Nr konta:...........................................................................................................................................................

IZapoznałem się i akceptuję warunki promocji

Podpis:...............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko DUŻYMI LITERAMI:..........................................................................................................

Nie zapomnij dołączyć do wniosku o zwrot:

1. Kopię paragonu lub faktury. Samo potwierdzenie zamówienia nie jest wystarczające!
2. Kopię karty z numerem seryjnym* (znajduje się w opakowaniu)

* UWAGA! To jest obraz numeru seryjnego na karcie gwarancyjnej.  ►

Zwrot pieniędzy za zakup
obiektywu zoom TAMRON G2 w okresie 

od 15 listopada do 15 stycznia 2020 r.
Wypełnij wszystkie poniższe pola. Następnie wyślij wypełnioną ulotkę wraz z kopią dowodu zakupu i karty z 
numerem seryjnym (znajdującej się w opakowaniu obiektywu) lub zeskanuj i wyślij wszystkie trzy elementy e-mailem 
na adres: cashback@focusnordic.se. Zatwierdzony zwrot pieniędzy zostanie przekazany na rachunek bankowy w 
terminie do 8 tygodni.

PRODUKT (Please, tick one box) ZWROT PIENIĘDZY 

450 zł
450 zł
450 zł
450 zł

TAMRON G2

CASHBACK
450 zł 



WARUNKI
1. Promocja obowiązuje w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Islandii, 

Grenlandii i na Wyspach Owczych.
2. Promocja dotyczy obiektywów zakupionych w okresie od 15 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.
3. Płatność zostanie zrealizowana w lokalnej walucie w ciągu 8 tygodni od momentu otrzymania 

dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu pieniędzy.
4. Importerem obiektywu musi być Focus Nordic AB a sam obiektyw musi zostać zakupiony u 

autoryzowanych dealerów. Zobacz listę sprzedawców biorących udział w promocji na www.tamron.pl
5. Promocja nie dotyczy używanych obiektywów.
6. Promocja dotyczy tylko osób fizycznych i firm będących użytkownikami końcowymi. Nie obejmuje 

przedsiębiorstw ani organizacji, które zajmują się dystrybucją i odsprzedażą obiektywów.
7. Zwrot pieniędzy jest jednorazowy na każdy numer seryjny obiektywu.
8. Wnioski o zwrot pieniędzy można przesłać pocztą elektroniczną lub zwykłą pocztą. Focus Nordic nie 

ponosi odpowiedzialności za działania , w wyniku których poczta nie nadejdzie na czas. 
9. Dlatego zalecamy wysyłanie wiadomości e-mail; cashback@focusnordic.se i nie wysyłanie oryginalnych 

paragonów lub faktur. Nie zwracamy żadnych dokumentów.
10. Wnioski o zwrot środków muszą dotrzeć do Focus Nordic do 15 lutego 2020 r.
11. Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE/EES w sprawie ochrony danych GDPR 

(General Data Protection Regulation - Unijne rozporządzenie w sprawie ogólnej ochrony danych 
osobowych). Focus Nordic jako dostawca towarów przechowuje dane osobowe.  W związku z tym, 
że stajesz się naszym Klientem musimy poprosić Cię o wyrażenie zgody na przechowywanie Twoich 
danych. Przeczytaj więcej na temat GDPR w naszej Polityce Prywatności, która będzie dostępna 
na naszych lokalnych stronach internetowych (focusnordic.pl). W treści naszej Polityki Prywatności 
będziesz mógł przeczytać o tym jak zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe 
a także wyjaśnimy twoje osobiste prawa jako klienta i jak z nich korzystać.  Jeśli masz jakiekolwiek 
pytania dotyczące przechowywania danych, wyślij wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony 
danych na stronie GDPR@focusnordic.com

12. Wnioski o zwrot pieniędzy należy składać po akceptacji warunków promocji.
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