
PRODUKT (sett kryss for ditt kjøp)

Pentax K-3 II (samtlige versjoner)

 DA 16-85 WR

 DA 18-135 WR

 DA 18-55 WR

 Kamerahus

Pentax K-S2 (samtlige versjoner) 

 18-135 WR 

 18-50 WR, 50-200 WR

 18-50 WR

 Kamerahus

Pentax K-50 (samtlige versjoner)

 18-135 WR 

 18-55 WR, 50-200 WR

 18-55 WR

 Kamerahus

Ikke glem følgende vedlegg til din refusjonssøknad;

1. Kopi av kvittering eller faktura. Ordrebekreftelse er 
ikke gyldig.

2. Kopi av serienummerkortet. 

Penger tilbake når du kjøper ditt 
PENTAX kamera 

 i perioden 1/9 - 31/10 2015

PENTAX
CASHBACK

1000,-CASHBACK

    V
ed kjøp av et PENTAX K-S2 kamera

         i perioden 1/9 - 31/10 2015

1000,-CASHBACK

  Ved kjøp av et PENTAX K-3 II kamera

         i perioden 1/9 - 31/10 2015

500,-CASHBACK

  Ved kjøp av et PENTAX K-50 kamera

        i perioden 1/9 - 31/10 2015

Kamera serienr:   

Objektiv serienr:

Innkjøpsdato:

Forhandler, navn og adresse:

Personopplysninger (Bruk store bokstaver)

Fornavn:    

Etternavn:

Adresse:

Telefonnr:

E-post:

Kontoinformasjon

Bank:

Kontonavn:

Kontonr:

Jeg har lest og godkjenner vilkårene for kampanjen

Signatur:

I blokkbokstaver:

Vennligst fyll ut opplysningene nedenfor. Send dette sammen med kopi av kvittering/faktura, samt 

kopi av serienummeret på kamera og objektiv (finnes i forpakningen) - eller fyll ut skjemaet på 

www.pentax.no og send per e-post til pentaxcashback@focusnordic.se 

Godkjent innkjøp utbetales i løpet av fire (4) uker til oppgitt kontonummer. 

Din søknad om tilbakebetaling må være oss 
ihende senest 30. november 2015

Send inn din søknad og kampanje-
dokumentasjon per e-post:
 pentaxcashback@focusnordic.se

Skriv ut og send per post:
 Focus Nordic AB

Pentax Cashback 
 Box 55026
 400 52 GÖTEBORG

1. Denne kampanjen gjelder kun for personer bosatt i 
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland, Island, Grønland 
og Færøyene. 

2. Cashback utbetales kun for kameraer kjøpt i kampanje-
perioden, 1. september - 31. oktober 2015.

3. Utbetaling skjer i lokal valuta innen 4 uker etter mottak av 
cashback-dokument. 

4. Objektivet må være importert via Focus Nordic og kjøpt 
av godkjent forhandler. Se forhandlerliste for kampanjen på 
www.pentax.no

5. Cashback gjelder ikke brukte objektiv.

6. Kampanjen er kun åpen for privatpersoner og foretak som 
er sluttbrukere. Den omfatter ikke foretak eller organisasjoner 
som har til hensikt å selge produktene videre.

7. Cashback utbetales kun én gang per produkt/
serienummer.

8. Refusjonssøknaden kan sendes via e-post eller vanlig post. 
Focus Nordic kan dog ikke holdes ansvarlig for post som ikke 
kommer fram tidsnok.

Vi anbefaler derfor å sende e-post (pentaxcashback@
focusnordic.se) og heller ikke sende originalkvittering eller 
fakturaer. Ingen dokumenter vil bli returnert.

9. Refusjonssøknaden må være Focus Nordic ihende senest 
30. november 2015.

10. Refusjonssøknad må skje med godkjennelse av disse 
vilkår.
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www.pentax.no
www.facebook.com/PentaxRicohimaging
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