
 

LEHDISTÖTIEDOTE 
”Sinun matkasi, meidän avustuksemme” -ostohyvityskampanja 
laajenee koskemaan entistä useampia Olympus-kameroita ja -
objektiiveja 

Olympus-talvikampanja: entistä enemmän 
ostohyvitystarjouksia valikoiduista OM-D-kameroista ja 
M.Zuiko-objektiiveista 
 
Espoo, 01. lokakuuta 2018 – Hanki enemmän vähemmällä ja hyödynnä 
Olympuksen uusi talvikampanjan jopa 100 EUR ostohyvitykset 
valikoiduista OM-D-kameramalleista ja M.Zuiko-objektiiveista: eri 
mallien ostohyvitysanomukset voidaan yhdistää ja kaikista alla olevia 
kampanjatuotteita sisältävistä, 01.10.2018–15.01.2019 välisenä aikana 
tehdyistä ostoista voidaan hakea ostohyvitystä. 
Täydellinen tarjous kaikille, jotka suunnittelevat ottavansa seuraavan 
askeleen älypuhelinkuvauksesta tai siirtyvänsä maailman helpoimmin 
mukaan otettavaan vaihto-objektiiviseen kamerajärjestelmään isoista ja 
hankalista DSLR-kameroista. Kampanja koskee seuraavia Olympus-
tuotteita: 
OM-D-kamerat E-M5 Mark II ja E-M10 Mark III (sekä rungot että KIT-
paketit) sekä M.Zuiko-objektiivit ED 9-18mm F4.0-5.6, 
ED 12mm F2.0, 17mm F1.8, ED 60mm F2.8 Macro, ED 75mm F1.8 ja ED 
75-300mm F4.8-6.7 II. 
Kampanjan piiriin kuuluvat maat, jälleenmyyjät sekä rekisteröinti ja 
kampanjaehdot osoitteessa  
https://bonus.olympus.eu. 
 
Taltioi seuraava matkasi maailman helpoimmin mukaan otettavalla vaihto-
objektiivisella kamerajärjestelmällä! Kevyen ja kompaktin Olympus OM-
D -kameran ja M.Zuiko-objektiivien avulla jokainen voi taltioida läheisten 
kanssa tai matkoilla vietetyt kallisarvoiset hetket pimeiden talvi-iltojen iloksi. 

Asiakkaat, jotka ostavat kampanjan piiriin kuuluvan tuotteen 01.10.2018–
15.01.2019 välisenä aikana kampanjaan osallistuvalta jälleenmyyjältä, ovat 
oikeutettuja alla kuvattuun ostohyvitykseen. Hyvityssummat ovat 
yhdistettävissä: anomukset on lähetettävä Olympukselle 15.02.2019 
mennessä vain osoitteeseen https://bonus.olympus.eu. 
Kampanjaan sovelletaan ehtoja. 
 

OM-D-kampanjakamerat 

 
 
OLYMPUKSEN TALVEN 
KAMPANJATARJOUKSEN 
 TIEDOT 

> Tarjous on voimassa 1. lokakuuta 
2018– 
15. tammikuuta 2019 välisenä 
aikana ostetuille tuotteille 

> Kampanjatuotteet: 
OM-D-kameramallit (pelkkä 
runko sekä tuotepaketit)  
OM-D E-M5 Mark II 
OM-D E-M10 Mark III 
 
M.Zuiko-objektiivit (vain 
erillistuotteet) 
M.Zuiko Digital ED 9-18mm 
F4.0-5.6 
M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0 
M.Zuiko Digital 17mm F1.8  
M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 
Macro 
M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8 
M.Zuiko Digital ED 75-300mm 
F4.8-6.7 II 

> Ostohyvitykset vain osoitteesta 
https://bonus.olympus.eu/  
15. helmikuuta 2019 saakka. 
Kampanjaan sovelletaan ehtoja. 

https://bonus.olympus.eu/
https://bonus.olympus.eu/


 

OM-D E-M5 Mark II (100 EUR ostohyvitys): 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 (100 EUR ostohyvitys): 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. 

 
Kampanjaan kuuluvat M.Zuiko-objektiivit 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.61 (100 EUR ostohyvitys): 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. 
1Kinovastaavuus: 18–36 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.02 (100 EUR ostohyvitys): Laadukkaalla ja 
puhdaslinjaisella metallirungolla varustettu objektiivi, joka soveltuu 
erinomaisesti laajakulmakuvien ottamiseen hämärässä ilman salamaa. 
Tämä objektiivi on varustettu manuaalitarkennuksen kytkinmekanismilla, 
joka tekee manuaalisesta tarkennuksesta jouhevampaa. Linssielementtien 
erikoispinnoite vähentää häiritsevät ja ei-toivotut heijastumat puoleen 
perinteiseen pinnoitteeseen verrattuna. 
2kinovastaavuus: 24 mm. 

M.Zuiko Digital 17mm F1.83 (75 EUR ostohyvitys): Ensiluokkaista 
kuvanlaatua kevyessä ja äärimmäisen kompaktissa paketissa. Tässä 17 
mm:n objektiivissa on suuri ja erittäin valovoimainen F1.8-aukko, joka 
mahdollistaa käsivaralta kuvaamisen heikossa valossa, ja ainutlaatuinen 
tarkennuskytkinmekanismi. Objektiivissa on edistyksellinen MSC-
automaattitarkennus, joka tukee sekä valo- että videokuvausta, sekä 
erityinen ZERO-pinnoite, minkä ansiosta lopputuloksen laatu on odotetun 
korkea. 
3kinovastaavuus: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro4 (75 EUR ostohyvitys): 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 talvisen ankarissa 
olosuhteissa. 
4Kinovastaavuus: 120 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.85 (100 EUR ostohyvitys): Jokainen 
muotokuvista ja sisäkuvauksesta kiinnostunut harrastaja osaa arvostaa 
tämän kiinteäpolttovälisen objektiivin tarjoamia etuja. Valovoimaisen F1.8-
objektiivin kuvanlaatu on tinkimätön ja se erottuu edukseen suuren 
kontrastin, reunoihin asti ulottuvan terävyyden, suuren erottelukyvyn ja 
vähäisten vääristymien ansiosta. 
5Kinovastaavuus: 150 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II6 (100 EUR ostohyvitys): 
Äärimmäisen tehokas teleobjektiivi, joka tuo etäällä olevat kohteet lähelle. 
Tämän yllättävän kompaktin objektiivin tarkennusmoottori on hiljainen kuin 
kuiskaus ja tarkentaa kohteeseen erittäin nopeasti. 
6Kinovastaavuus: 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 
Puh: +358 9 875 810 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@olympus.fi  
 
Tietoja Olympuksesta  

Olympus Europa on Tokiossa, Japanissa sijaitsevan Olympus Corporationin 
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. 

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


 

Olympuksen edistykselliset tuotteet tarjoavat käyttäjilleen turvallisemman, 
terveellisemmän ja täysipainoisemman elämän. 
 
Lisätietoja osoitteessa: www.olympus-europa.com 

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