
 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 

Hanki enemmän pienemmällä rahalla tulevana kesänä hyödyntämällä 

Olympus-valokuvauskaluston ostohyvitykset – saatavilla rajoitetun 

ajan! 

Olympus-kesäkampanja: ostohyvitystarjous valikoiduista 

OM-D-kameroista ja M.Zuiko-objektiiveista 

 

Espoo, 01. toukokuuta 2018 – Käynnistämme tänään 

ostohyvityskampanjan valikoiduille OM-D-kameroille ja M.Zuiko-

objektiiveille: tarjoamme kaikille malliston kampanjatuotteiden ostoille 

ostohyvityksen 1.5.2018–31.7.2018 välisenä aikana tehdyistä 

ostoksista. Hyödynnä kampanjatarjous ja taltioi täydellinen kuva tai 

video tulevana kesänä hyödyntämällä Olympuksen kampanjatarjousta 

laadukkaista, keveistä ja kompakteista OM-D-kameroista ja 

korkealuokkaisista M.Zuiko-objektiiveista. 

 

Kampanjatuotteet: 

 

OM-D-kamerat E-M5 Mark II, E-M10 Mark III ja E-M10 Mark II (sekä 

rungot että KIT-paketit) sekä M.Zuiko-objektiivit ED 17mm F1.2 PRO, 

ED 25mm F1.2 PRO, ED 45mm F1.2 PRO, 25mm F1.8, ED 60mm F2.8 

Macro, ED 9-18mm F4.0-5.6 ja ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

Kampanjan piiriin kuuluvat maat, jälleenmyyjät sekä rekisteröinti ja 

kampanjaehdot vain osoitteessa bonus.olympus.eu. 

 

Jokaisen, joka on vaihtamassa kevyeen ja kompaktiin kamerajärjestelmään 

tai päivittämässä Olympus-kuvauskalustoaan tulevalle kesälle, on syytä 

hyödyntää kampanja: Olympuksen kaikkien aikojen paras kampanjatarjous 

kattaa myös palkitun kiinteäpolttovälisen M.Zuiko F1.2 

PRO -objektiivimalliston, joka piirtää kauniin ilmaisuvoimaisesti pehmeällä 

bokella, ja tuottaa ensiluokkaisen tarkkuuden veitsenterävällä ja tarkalla 

automaattitarkennuksella pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävällä 

rakenteella. 

Asiakkaat, jotka ostavat kampanjan piiriin kuuluvan tuotteen 01.05.2018–

31.07.2018 välisenä aikana kampanjaan osallistuvalta jälleenmyyjältä, ovat 

oikeutettuja alla kuvattuihin ostohyvityksiin. Hyvityssummat ovat 

yhdistettävissä: hyvitysanomukset on lähetettävä Olympukselle 31.08.2018 

mennessä vain osoitteeseen bonus.olympus.eu. Kampanjaan sovelletaan 

ehtoja. 

Kampanjan piiriin kuuluvat OM-D-kameramallit 

 

 
OLYMPUKSEN KESÄN 

KAMPANJATARJOUKSEN 

 TIEDOT 

> Tarjous on voimassa 1. 

toukokuuta 2018 ja 

31. heinäkuuta 2018 välisenä 

aikana 

> Kampanjatuotteet: 

OM-D-kameramallit (pelkkä 

runko sekä tuotepaketit)  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

M.Zuiko-objektiivit (vain 

erillistuotteet) 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 

Macro 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm 

F4.0-5.6 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm 

F4.8-6.7 II 

> Ostohyvitykset vain osoitteesta 

http://bonus.olympus.eu/  

31. elokuuta 2018. Kampanjaan 

sovelletaan ehtoja. 

http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/


 

 

OM-D E-M5 Mark II (200€ hyvitys): Olympuksen arvostettujen OM-D-

kameroiden tapaan myös OM-D E-M5 Mark II:n suunnittelussa on painotettu 

nopeutta, tarkkuutta ja kuvanlaatua. Tämä laatutietoisille taiteilijasieluille 

tehty kamera sisältää Olympuksen vallankumouksellisen 5-akselisen 

kuvanvakaajan, joka vakauttaa kuvan kaikissa suunnissa ja tuottaa terävät 

ja tarkat kuvat sekä videot heikossa valossa ilman tarvetta jalustalle. 

OM-D E-M10 Mark III (75€ hyvitys): OM-D E-M10 Mark III on suunniteltu 

rohkaisemaan vasta-alkajia ja edistyneitä kuvaajia löytämään valokuvauksen 

riemun. Neljän avustetun kuvaustilan avulla jopa aloittelevat valokuvaajat 

saavat otettua vaikuttavia kuvia ja videoita matkan päällä. 

OM-D E-M10 Mark II (75€ hyvitys): Tyylikäs kamera, joka painaa vain 390 

g (vain runko). Sen ergonominen muotoilu, laadukas metallinen runko ja 

lukuisat valokuvausominaisuudet tekevät siitä täydellisen kumppanin 

tulevalle kesälomakaudelle. 

 

Kampanjan piiriin kuuluvat M.Zuiko-objektiivit 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO* (175€ hyvitys): Olympuksen paras 

valinta täysikokoisten muotokuvien ottamiseen. Poikkeuksellisen suuren 

aukon ansiosta valokuvaajat saavat enemmän syvyyttä ja pehmeyttä 

muotokuviin Feathered Boke -taustan myötä. 20 cm:n lähitarkennusetäisyys 

mahdollistaa sykähdyttävät lähikuvat. 

*kinovastaavuus: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO* (175€ hyvitys): Tämä 

kiinteäpolttovälinen normaaliobjektiivi on ihanteellinen monenlaiseen 

kuvaukseen. Erityisen linssirakenteen ansiosta tämä objektiivi tuottaa 

hämmästyttävän kuvanlaadun ja korkean terävyyden reunasta reunaan. 

Kompaktin tarkennusjärjestelmän ansiosta kuvaajat saavat käyttöönsä 

tarkan automaattitarkennuksen, joka tuottaa Feathered Bokea lähes 

säännöllisillä ympyröillä ja luonnollisin värein – jopa yöaikaan. 

*kinovastaavuus: 50 mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO* (175€ hyvitys): Tämä objektiivi 

soveltuu täydellisesti muotokuviin, sillä se piirtää ihmiskasvot miellyttävillä 

mittasuhteilla. Ensiluokkainen Feathered Boke suurimmalla F1.2:n aukolla 

sekä hienoa teknologiaa viimeistä piirtoa myöten – ammattikuvaajat voivat 

luottaa siihen, että tämä objektiivi taltioi kuvauskohteen todellisen 

kauneuden. 

*kinovastaavuus: 90 mm. 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (50€ hyvitys): 25 mm:n polttovälin ja 47° 

kuvakulman ansiosta tämä kiinteäpolttovälinen objektiivi soveltuu 

ihanteellisesti muotokuvaukseen ja heikossa valossa tapahtuvaan 



 

 

valokuvaukseen. Objektiivi tuottaa kauniin boken suurilla aukoilla, ja se 

vakuuttaa lähitarkennusominaisuuksillaan. Samalla objektiivin tuottamissa 

kuvissa on ihmissilmälle luonnolliselta tuntuva kuva-ala, joten se on ehdoton 

valinta kameralaukkuusi. 

*kinovastaavuus: 50 mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (75€ hyvitys): Tämä monipuolinen 

ja kestävä makro-objektiivi tuottaa ensiluokkaista kuvanlaatua. Kuvien 

ottaminen lähietäisyydeltä on helppoa luonnollisessa koossa (1:1) terävillä 

yksityiskohdilla ja ympyrämäisellä bokella. 60mm F2.8 Macro -objektiivissa 

on pölyn- ja roiskeenkestävä runko ja linssielementtien erikoispinnoite, joten 

se tarjoaa luotettavia tuloksia jopa kesäisten sadekuurojen aikana. 

*kinovastaavuus: 120 mm. 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (100€ hyvitys): Vain 155 g painava 

ja 49,5 mm pitkä ultralaajakulmaobjektiivi, joka tukee OM-D-kameroiden 

kontrastieroon perustuvaa nopeaa automaattitarkennusta – lisää uuden 

ulottuvuuden kunnianhimoisille valokuvaajille, jotka haluavat reissata 

kevyesti tulevana kesänä. 

*kinovastaavuus: 18–36 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (100€ hyvitys): Äärimmäisen 

tehokas teleobjektiivi, joka tuo etäällä olevat kohteet lähelle. Tämän 

yllättävän kompaktin objektiivin tarkennusmoottori on hiljainen kuin kuiskaus 

ja tarkentaa kohteeseen erittäin nopeasti. 

*kinovastaavuus: 150–600 mm. 

Jokainen Olympus-kamera ja -objektiivi sisältää maksuttoman kuuden 

kuukauden laajennetun takuun* (edellyttää rekisteröintiä MyOlympus-

verkkopalvelussa osoitteessa www.my.olympus.eu). 

 
Tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta. Tarkista 
uusimmat tekniset tiedot Olympuksen verkkosivustosta osoitteessa 
http://www.olympus-europa.com. 
 
* Kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen. 

 

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja: 

Henrik Tanabe 
Olympus Finland Oy 
+358 9 875 810 
etunimi.sukunimi@olympus.fi 
www.olympus-europa.com 

 

Tietoja Olympuksesta 

Olympus Europa on Tokiossa sijaitsevan Olympus Corporationin  

http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus-europa.com/
http://www.olympus-europa.com/


 

 

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueiden pääkonttori. Maailman 

johtavana  

optisten ja digitaalisten tarkkuuslaitteiden valmistajana  

Olympus toimittaa innovatiivisia ratkaisuja uudenaikaisiin  

terveydenhoitojärjestelmiin, digitaalikameroihin sekä tieteellisiin 

käyttötarkoituksiin. Yhtiön 

palkitut tuotteet ovat tärkeässä osassa sairauksien havaitsemisessa,  

ennaltaehkäisyssä ja parantamisessa, ja ne edistävät tutkimusta ja 

mahdollistavat  

elämän dokumentoinnin sekä taiteellisen vapauden. Olympuksen 

edistykselliset tuotteet tarjoavat käyttäjilleen  

turvallisemman, terveellisemmän ja täyteläisemmän elämän. 

 

Lisätietoja osoitteessa: http://www.olympus-europa.com 

 

http://www.olympus-europa.com/

