
 

PRESSEMELDING 

Opplev det mest mobile kamerasystemet og få cashback opptil 6500 kr 

– i en begrenset kampanjeperiode.  

Olympus lanserer OM-D E-M1 Mark II-kampanje: Cashback-

tilbudet inkluderer M.Zuiko PRO-objektiv 

 

Oslo, 01. september 2018 – Under slagordet «Your trip, our 

contribution» lanserer Olympus i dag en cashback-kampanje for 

flaggskipmodellen OM-D E-M1 Mark II, og de fleste M.Zuiko PRO-

objektiver*: Alle som kjøper E-M1 Mark IIi kampanjeperioden 01.09.2018 

til 15.01.2019 får cashback på 2000 kr.  

 

Det stopper ikke der, for planlegger du å utvide M.Zuiko PRO-

objektivparken* får du også cashback på 1500 kr pr. PRO-objektiv* ved 

å kjøpe alt samlet. For å få cashback på PRO-optikk må kjøp av 

kamerahuset E-M1 Mark II og optikk gjøres i ett og samme kjøp. Totalt 

kan man få 6500 kr i cashback.  

 

Dennekampanjen er det ideelle tilbudet for fotografer og 

fotoentusiaster som har tenkt å bytte eller ta steget til det mest mobile 

kamerasystemet med byttbare objektiv på markedet. 

Informasjon om kampanjen, registrering, vilkår og betingelser kan du 

lese mer om her: www.olympus.no/bonus 

* Ekskludert: M.Zuiko Digital ED 7-14 mm F2.8 PRO; ED 300 mm F4.0 PRO 

 

Kjøp i perioden 01.09.2018 til 15.01.2019 er berettiget til cashback. 

Registrering av kjøp må gjøres innen midnatt 15.02.2019 ved å fylle ut 

relevant informasjon her: www.olympus.no/bonus Vilkår og betingelser 

gjelder. 

 

Kampanjeprodukt OM-D:  

OM-D E-M1 Mark II (2000 kr cashback): Flaggskipsmodellen i den 

respekterte OM-D-serien, designet for å utmerke seg i fart, presisjon og 

bildekvalitet — alt dette i et robust, men kompakt og lett kamerahus. Ikke 

bare det perfekte verktøyet for profesjonelle fotografer, men også en flott 

følgesvenn når det gjelder filmskaping i 4K. 

 

Kampanjeprodukter M.Zuiko PRO-objektiv (bare når de kjøpes medE-

M1 Mark II, opptil tre objektiv per person) 

 

 
KAMPANJEDETALJER FOR 

OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II 

> Tilbudet gjelder for kjøps i perioden  

1. september 2018 til 15. januar 

2019 

> Kampanjeprodukter:  

OM-D E-M1 Mark II (kun 

kamerahus og utstyrsversjoner) 

 

M.Zuiko-objektiver (når de kjøpes 

med E-M1 Mark II) 

M.Zuiko Digital ED 8 mm F1.8 

Fisheye PRO 

M.Zuiko Digital ED 12-40 mm F2.8 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 12-100 mm F4.0 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 40-150 mm F2.8 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 

PRO 

 

> Cashback-krav må registreres på 

http://bonus.olympus.no 

https://bonus.olympus.eu/innen 

midnatt 15. februar 2019. Vilkår og 

betingelser gjelder 

http://www.olympus.no/bonus
http://bonus.olympus.no/
https://bonus.olympus.eu/


 

M.Zuiko Digital ED 8 mm F1.8 Fisheye PRO
1
 (1500 kr cashback): Få flere 

kreative alternativer med dette vidvinkel- og fisheye-objektivet. Uansett om 

du vil ta bilder av stjernehimmelen, arkitektur, undervanns- eller 

makroverdener, er dette objektivet ideelt for både profesjonelle fotografer og 

fritidsfotografer som vil gi de kreative bildene sine det lille ekstra. 
1
35 mm tilsvarende: 16 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12-40 mm F2.8 PRO
2
 (1500 kr cashback): Den 

robuste oppbygningen samt det kompakte og lette designet til dette 

objektivet for hverdagsbruk er utviklet for å dekke alle behovene til 

profesjonelle fotografer. Den konstante, lyse blenderåpningen på F2.8 på 

alle brennvidder fungerer sammen med avansert teknologi for å gi høy 

kvalitet for en rekke fotografistiler, uavhengig av lysforhold og avstand.  
2
35 mm tilsvarende: 24–80 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12-100 mm F4.0 PRO
3
 (1500 kr cashback): Et 

universalobjektiv som er perfekt for alle fotooppdrag med en god brennvidde 

som spenner bredt. Det interne stabiliseringssystemet fungerer med 

Olympus' kraftige 5-akse IS-system via Sync IS for å fange inn klare bilder 

uten et stativ tilgjengelig. Det er også kompakt i størrelse, men kraftig i 

teknologi, med maksimal forstørrelse på 0,3x for vidopptak og 0,21x for 

teleopptak (0,6x/0,42x). 
3
35 mm tilsvarende: 24–200 mm. 

M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO
4
 (1500 kr cashback): Olympus' beste 

valg for å ta slående fullportrettbilder. Den ultravide blenderåpningen gir 

fotografere fleksibiliteten til å tilføre portretter mer dybde og mykhet med 

«fjær-bokeh» i bakgrunnen. Den nærmeste fokuseringsavstanden på bare 

20 cm gir mulighet for følelsesmessige nærbilder. 
4
35 mm tilsvarende: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO
5
 (1500 kr cashback): Dette 

primærobjektivet med standard brennvidde er ideelt for mange typer 

fotografering. Den spesielle konstruksjonen til objektivsystemet gir slående 

bildekvalitet med kant-til-kant skarphet. Takket være det kompakte 

fokuseringssystemet, kan brukerne nyte en presis AF, som også er ideell for 

å fange «fjær-bokeh» med nærmest sirkulære og naturlig fargede effekter 

selv i svake lysforhold. 
5
35 mm tilsvarende: 50 mm. 

M.Zuiko Digital ED 40-150 mm F2.8 PRO
6
 (1500 kr cashback): Dette 

ekstremt kompakte og lette M.Zuiko PRO-objektivet gir fantastisk bærbarhet 

for et objektiv i denne klassen. Det har rask autofokus, en minimums 

arbeidsavstand på 50 cm på alle brennvidder og flere viktige funksjoner som 

er perfekte for fotografering av bryllup, dyreliv og sport. 
6
35 mm tilsvarende: 80–300 mm. 



 

M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO
7
 (1500 kr cashback): Dette 

objektivet er det perfekte valget for portrettbilder, ettersom gjør det mulig å ta 

bilder med tiltalende proporsjoner av menneskelige ansikter. Med 

enestående fjær-bokeh med en maksimal blenderåpning på F1.2, kan 

profesjonelle fotografer stole på presisjonsteknologi og oppmerksomhet på 

detaljer i designen for å fange den sanne skjønnheten til motivet. 
7
35 mm tilsvarende: 90 mm. 

 

Alle Olympus-kameraer og -objektiver leveres med en gratis seks måneders 

garantiutvidelse** når de er registrert via MyOlympus-plattformen på 

www.my.olympus.eu. 

 
Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Gå til Olympus 
hjemmeside på www.olympus-europa.com for de nyeste spesifikasjonene. 
 
** Seks måneder i tillegg til den lovbestemte garantien i landet der produktet 
ble kjøpt. 

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte: 

Camilla Sørheim 

Olympus Norge 

Tlf.: +47 41487371 

E-post: camilla.soerheim@olympus.no  

 

Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarteret for Europa, Midtøsten  

og Afrika (EMEA) for Olympus Corporation i Tokyo. Olympus er en av 

verdens  

ledende produsenter innen optisk og digital presisjonsteknologi,  

Olympus leverer nyskapende løsninger for toppmoderne medisinske  

systemer, digitale kameraer og vitenskapelige løsninger. Selskapets 

prisbelønte produkter spiller en viktig rolle for å påvise, forebygge og  

behandle sykdommer, drive vitenskapelig forskning og dokumentere livet 

med  

kunstnerisk frihet. I kundenes hender bidrar Olympus' høyteknologiske  

produkter til å gjøre menneskers liv sunnere, tryggere og mer 

tilfredsstillende. 

 

Du kan lese mer på http://www.olympus.no 

 

http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus-europa.com/
http://www.www.olympus.no/

