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Aizpildiet visus zemāk redzamos laukus un nosūtiet aizpildīto lapu, pirkuma dokumentu un lapu ar sērijas
numuru (to var atrast objektīva iepakojumā) skenētā veidā uz e-pastu: cashback@focusnordic.se.
Apstiprinātie naudas atmaksas pieteikumi tiks izmaksāti 8 nedēļu laikā uz norādīto konta numuru.

100€

SHBAC

2020. gada 1. Oktobris - 2020. gada 31. Decembris

BACK •
CA

Saņem naudu atpakaļ pērkot
Tamron objektīvu laika posmā

SH

NAUDAS ATMAKSA

PRODUKTI

28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD
70-180mm f/2.8 Di III VXD
28-75mm f/2.8 Di III RXD
17-28mm f/2.8 Di III RXD

100€
100€
100€
100€

Neaizmirstiet pievienot sekojošus dokumentus:
1.

Pirkuma dokumenta kopija (pirkuma pasūtījuma apstiprinājums netiks pieņemts)

2.

Sērijas numura kartes kopija* (to var atrast objektīva iepakojumā)
*Uzmanību! Šī ir sērijas numura kartes kopija. ►

Objektīva sērijas numurs:...................................................................................................................................................
Pirkuma datums:...................................................................................................................................................................
Tirgotājs, Nosaukums & adrese:.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Personīgā informācija (Drukātiem burtiem, lūdzu)
Vārds:......................................................................................................................................................................................
Uzvārds:..................................................................................................................................................................................
Adrese:....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tel.nr:......................................................................................................................................................................................
E-pasts:...................................................................................................................................................................................

Bankas konta informācija
Banka:.....................................................................................................................................................................................
Saņēmēja nosaukums:.........................................................................................................................................................
Saņēmējbankas SWIFT/BIC kods:.....................................................................................................................................
Saņēmēja konta numurs (IBAN):........................................................................................................................................
Esmu izlasījis/usi un piekrītu kampaņas noteikumiem.
Paraksts:.................................................................................................................................................................................
Paraksta atšifrējums:............................................................................................................................................................

www.focusnordic.com

Naudas atmaksas
pieprasījumi ir jāsūta ne
vēlāk kā līdz 2021. gada
31.Janvaris.
Sūtiet savu naudas atmaksas
pieteikumu.
uz e-pastu:
cashback@focusnordic.se
vai sūtiet to pa pastu:
Focus Nordic AB
Tamron Cashback
Bergsjödalen 48
415 68 Gothenburg
Sweden

NOTEIKUMI
1.

Šī kampaņa ir pieejama tikai tām personām, kas dzīvo Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Somijā,
Latvijā,Lietuvā, Islandē, Grenlandē un Fēru salās.

2.

Naudas atmaksa tiks veikta objektīviem, kuri ir iegādāti kampaņas ietvaros laikā no
2020. gada 1.10. – 31.12. 2020. gadam

3.

Naudas atmaksa tiks veikta vietējā valūtā 8 nedēļu laikā pēc naudas atmaksas kampaņas
dokumentu saņemšanas.

4.

Objektīviem jābūt importētiem no Focus Nordic AB vai arī iegādātiem no Focus Nordic AB
apstiprinātiem tirgotājiem.

5.

Naudas atmaksas kampaņa neattiecas uz lietotiem objektīviem.

6.

Kampaņā var piedalīties tikai privātpersonas un uzņēmumi, kas ir tiešie produkta lietotāji.
Kampaņa neattiecas uz uzņēmumiem un organizācijām, kuras pārdod objektīvus gala lietotājiem.

7.

Naudas atmaksa tiek veikta vienu reizi iegādātajam produktam/sērijas numuram.

8.

Naudas atmaksas pieprasījumu var nosūtīt pa e-pastu vai pa pastu. Focus Nordic neuzņemas
atbildību par pasta sūtījumiem, kuri netiek piegādāti norādītajā laikā.

9.

Tāpēc, mēs iesakām Jums sūtīt e-pastu; cashback@focusnordic.se un nesūtīt pirkuma
apliecinājuma oriģinālus. Nosūtītie dokumenti netiks atgriezti.

10.

Naudas atmaksas pieprasījumi ir jāsūta uz Focus Nordic ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. janvaris.

11.

Mums (Focus Nordic) kā piegādātājam ir jāuzglabā Jūsu personas dati, lai veiktu naudas
atmaksu, tāpēc mums ir nepieciešama jūsu piekrišana to darīt. Lasiet vairāk par GDPR mūsu
konfidencialitātes politikā, kas būs pieejama mūsu vietējās tīmekļa vietnēs (focusnordic.lv). Mūsu
konfidencialitātes politikā jūs varēsiet lasīt par to, kā mēs savācam, apstrādājam un glabājam jūsu
personas datus, kā arī izskaidrojam jūsu,kā klientu, personīgās tiesības un to, kā tās izmantot. Ja
jums ir kādi jautājumi par datu glabāšanu, nosūtiet e-pastu mūsu datu aizsardzības inspektoram
GDPR@focusnordic.com.

12.

Naudas atmaksas pieprasījumiem ir jāatbilst kampaņas noteikumiem.

