
 

PRESSINFORMATION 

Upplev det mest mobila kamerasystemet och gör anspråk på enbonus 

på upp till 6500kr – endast under en begränsad tid! 

Olympus lanserar kampanjen för OM-D E-M1 Mark II: 

Bonuserbjudandet gäller även M.Zuiko PRO-objektiv 

 

Stockholm, 1 september 2018 – Under mottot ”Din resa, vårt bidrag” 

lanserar Olympus idag en bonuskampanj för sitt flaggskepp OM-D E-

M1 Mark II och de flesta M.Zuiko PRO-objektiven*: Alla köp av E-M1 

Mark II mellan 1/9-2018 och 15/1-2019 ger rätt till en bonus på 2000kr . 

Dessutom kan kunder lägga till upp till tre M.Zuiko PRO-objektiv* i sitt 

köp och spara 1500kr per objektiv, vilket innebär en total bonus på upp 

till 6500kr. 

Denna kampanj är det perfekta erbjudandet för proffsfotografer eller 

fotoentusiaster som vill byta eller uppgradera till marknadens mest 

mobila kamerasystem med utbytbara objektiv. 

Mer information om deltagande länder, registrering och villkor på 

https://bonus.olympus.eu. 

 

* Ingår ej: De digitala M.Zuiko-objektiven ED 7-14mm F2.8 PRO och ED 300mm F4.0 PRO 

 

Om du vill prova på marknadens mest mobila kamerasystem får du inte 

missa det här erbjudandet: Endast under en begränsad tid erbjuder Olympus 

bonus på upp till 6500kr till alla som köper flaggskeppskameran OM-D E-M1 

Mark II och upp till tre av M.Zuiko PRO-objektiven som listas nedan. 

Köp som görs mellan 1/9-2018 och 15/1-2019 ger rätt till en bonus och 

anspråk måste skickas in till Olympus senast 15/2-2019, endast på 

https://bonus.olympus.eu. Villkor gäller. 

 

OM-D-kameramodeller som omfattas 

OM-D E-M1 Mark II (bonus på 2000kr): Flaggskeppsmodellen i den aktade 

OM-D-serien, utformad för att lyckas när det handlar om hastighet, precision 

och bildkvalitet – allt detta i ett robust men kompakt och lätt kamerahus. Inte 

bara perfekt för professionella fotografer utan även en fantastisk följeslagare 

vid filmning i 4K. 

 

Kvalificerade M.Zuiko PRO-objektiv (endast vid köp tillsammans med 

E-M1 Mark II, upp till tre objektiv per person) 

 

 
KAMPANJINFORMATION OLYMPUS 

OM-D E-M1 Mark II 

> Erbjudandet gäller köp mellan den 1 

september 2018 och 

15 januari 2019 

> Produkter som omfattas: 

OM-D E-M1 Mark II (både 

kamerahus och paket)  

 

M.Zuiko-objektiv (vid köp 

tillsammans med E-M1 Mark II) 

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 

Fisheye PRO 

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

PRO 

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

PRO 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO 

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

PRO 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO 

 

> Begäran om bonus kan endast 

göras på 

https://bonus.olympus.eu/  

till och med 15 februari 2019. Villkor 

gäller 

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


 

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
1
 (bonus på 1500kr): Utöka 

dina kreativa alternativ med detta fisheye-objektiv med vidvinkel: Oavsett 

om du vill fota stjärnor, arkitektur eller livet under vattenytan eller i 

makrovärlden är detta objektiv perfekt för både proffs och vardagsfotografer 

som vill ta sina kreativa bilder till nästa nivå. 
1
35 mm-ekvivalent: 16 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO
2
 (bonus på 1500kr): Detta 

vardagsobjektivs robusta konstruktion och kompakta och lätta design är 

noga framtagna för att uppfylla alla krav från professionella fotografer. Den 

konstanta, stora bländaren på F2.8 vid alla brännvidder samarbetar med 

avancerade tekniker för att leverera hög kvalitet för en rad olika fotostilar, 

oavsett ljusförhållanden och avstånd.  
2
35 mm-ekvivalent: 24–80 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 PRO
3
 (bonus på 1500kr): Ett 

universalobjektiv för alla fotouppgifter med en fantastisk zoom på 8,3x. Dess 

inbyggda stabiliseringssystem samarbetar med Olympus kraftfulla 5-axliga 

bildstabilisering via Sync IS, så att du kan ta skarpa bilder utan stativ. Det är 

även kompakt men innehåller mycket teknik, med en maxförstoring på 0,3x 

för vidvinkel och 0,21x för telefoto (0,6x/0,42x). 
3
35 mm-ekvivalent: 24–200 mm. 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO
4
 (bonus på 1500kr): Olympus bästa 

val för slående helporträtt. Den extra stora bländaren ger fotografer 

flexibiliteten att göra sina porträtt djupare och mjukare med ”fjäderbokeh” i 

bakgrunden. Det kortaste fokuseringsavståndet på endast 20 cm möjliggör 

känslosamma närbilder. 
4
35 mm-ekvivalent: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO
5
 (bonus på 1500kr): Det här fasta 

objektivet med standardbrännvidd är idealiskt för många olika sorters bilder. 

Den speciella konstruktionen hos linssystemet möjliggör en slående 

bildkvalitet med skärpa ända ut i kanterna. Det kompakta 

fokuseringssystemet ger en mycket exakt autofokus, vilket är perfekt om 

man vill skapa en vacker ”fjäderbokeh” med nästan runda och naturliga 

effekter även i situationer med begränsat ljus. 
5
35 mm-ekvivalent: 50 mm. 

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO
6
 (bonus på 1500kr): Detta 

M.Zuiko PRO-objektiv är extremt kompakt och lätt, vilket innebär otrolig 

rörlighet för ett objektiv i den här klassen. Det erbjuder snabb autofokus, ett 

minsta arbetsavstånd på 50 cm vid alla brännvidder och andra funktioner 

som är viktiga vid fotografering av bröllop, djur och natur samt sport. 
6
35 mm-ekvivalent: 80–300 mm. 



 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO
7
 (bonus på 1500kr): Det här 

fastobjektivet är perfekt för porträtt då det ger bilder med behagliga 

ansiktsproportioner. Med otrolig ”fjäderbokeh” med en största bländare på 

F1.2 kan professionella fotografer räkna med precisionsteknik och fokus på 

detaljer i designen, så att de verkligen kan fånga motivets skönhet. 
7
35 mm-ekvivalent: 90 mm. 

 

Alla kameror och objektiv från Olympus kommer med en kostnadsfri 

förlängning av garantin på sex månader** när man registrerar sig på 

plattformen MyOlympus på www.my.olympus.eu. 

 
Produktspecifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. De senaste 
specifikationerna finns på Olympus webbplats, www.olympus-europa.com. 
 
**Sex månader utöver den lagstadgade garantin i inköpslandet. 

 

För frågor eller ytterligare information, kontakta: 

Stefan Mann 

Olympus Sverige 

Tel.: +46 8 735 34 00 

 

Om Olympus 

Olympus Europa är Olympus Corporation, Tokyos huvudkontor för 

regionerna Europa, Mellanöstern  

och Afrika (EMEA). Som en global,  

ledande tillverkare av optisk och digital precisionsteknik  

tillhandahåller Olympus innovativa lösningar för toppmoderna medicinska  

system, digitalkameror och vetenskapliga lösningar. Företagets 

prisbelönta produkter är viktiga för upptäckt, förebyggande och  

botande av sjukdomar, främjande av vetenskaplig forskning och 

dokumentering av livet med  

konstnärlig frihet. I kundernas händer bidrar Olympus högteknologiska  

produkter till att göra människors liv friskare, säkrare och mer meningsfulla. 

 

För mer information: http://www.olympus-europa.com 

 

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

