Tot € 200,- cashback op Olympus lenzen en
camera’s
Je hebt een product gekocht waar een cashback op zit. Een cashback is een actie vanuit de
fabrikant waarbij je een gedeelte van het aankoopbedrag terugkrijgt. Hieronder staat
precies omschreven wat je moet doen om je cashback te ontvangen.

Actie:
Tot € 200,- cashback op lenzen en camera’s van Olympus. Zie onderstaande lijst om te zien
waar je recht op hebt.

Looptijd:
De actie loopt van 01-09-2018 t/m 15-01-2019. Meld je aan voor 15-02-2019 om gebruik te
kunnen maken van de cashback actie.

Wat heb je nodig?
Een kopie van het aankoopbewijs.
Het serienummer van het product.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 01-09-2018 en 15-01-2019 één van de onderstaande Olympus
producten via Coolblue.
2. Ga naar
https://bonus.olympus.eu/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=200
00080&lng=nl, vul het online registratieformulier volledig in en upload een kopie van
het aankoopbewijs.
3. Wanneer je een lens wilt claimen, klik je op de knop ‘een ander product toevoegen’.
In totaal kun je 3 lenzen toevoegen.
4. Na je registratie ontvang je een bevestiging met daarin de status van je aanvraag.
Vanaf de datum van registratie kan het tot 30 dagen duren voordat het bedrag op
het opgegeven rekeningnummer is gestort.

Modellen die meedoen:
Camera’s
Deelnemend actiemodel

Cashback

Olympus OM-D E-M1II Body Black

€ 200,-

Olympus OM-D E-M1II Body Black + 12-40 EZ PRO

€ 200,-

Olympus OM-D E-M1II + EZ 12-100mm PRO

€ 200,-

Je ontvangt een extra cashback als je een van bovenstaande camera’s koopt in
combinatie met een Olympus M.Zuiko lens. In onderstaande tabel zie je de lenzen die
meedoen:
Deelnemend actiemodel

Cashback

Olympus M.Zuiko 17mm f/1.2

€ 150,-

Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm 1:1.2 PRO

€ 150,-

Olympus M.Zuiko 45mm f/1.2

€ 150,-

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm 1:4.0 IS PRO

€ 150,-

Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO

€ 150,-

Voorbeeld:
Na aankoop van de Olympus OM-D E-M1II Body Black ontvang je € 200,- cashback. Koop je
de Olympus M.Zuiko 17mm f/1.2, dan krijg je een extra cashback van € 150,-. Je krijgt een
totale cashback van € 350,-. In totaal mag je 3 lenzen met cashback kopen bij de camera.
De maximale cashback die je ontvangt is dan € 650,-.

