
Ervaar de kracht van Nikon full frame
Ontvang tot €500,- terug met Nikon full frame cashback-actie

02 OKTOBER 2014, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Nikon laat fotografen de meest inspirerende en prachtige foto’s maken met het Nikon FX
assortiment camera’s en objectieven. Nikon verrast nu fotograferend Nederland, vlak na de
introductie van de Nikon D750, met een zeer aantrekkelijke cashback-actie: Per deelnemer
kan van 1 oktober 2014 tot en met 31 januari 2015 aanspraak worden gemaakt op cashback
voor maximaal twee geselecteerde FX objectieven, waarbij een bedrag van maximaal € 400,-
terugverdiend kan worden. Koop je naast één of twee van de onderstaande FX objectieven
ook nog één van de onderstaande FX bodies dan geldt een additionele cashback van €100,-
op de FX body. In totaal dus maximaal €500,- cashback. Bekijk alle voorwaarden* op
www.nikon.nl/fxpromo.

Deelnemers aan de Nikon FX promo hoeven alleen via www.nikon.nl/fxpromohet
aanmeldformulier volledig in te vullen. Hierbij dienen zij een scan of foto van de
aankoopbon(nen) te uploaden, met daarop duidelijk zichtbaar de aankoopdatum, het model en
de naam van de dealer. Ook een scan of foto van de garantiekaart(en) is noodzakelijk, met
duidelijk zichtbaar het serienummer en het model. Let op dat voor DSLR bodies geldt dat er
duidelijk zichtbaar NIKON EUROPE B.V. op de garantiekaart staat. Indien dit niet het geval is
dan komt het product van buiten de Europese Unie en geldt op dit product geen cashback en
geen Nederlandse garantie. Bij de aankoop van meerdere deelnemende modellen, dient men
van ieder model de garantiekaart te zenden. Binnen uiterlijk 6-8 weken wordt het bedrag
bijgeschreven op de bankrekening van de deelnemer.

Omschrijving Cashback bedrag

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G E €200,-

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G €200,-

AF-S 14-24mm f/2.8G ED €200,-

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G-ED €200,-

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G-ED VR II €200,-

http://www.nikon.nl/fxpromo


AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR €200,-

AF-S NIKKOR 15-35mm f/4G ED VR €100,-

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G-ED VR II €100,-

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED €50,-

Omschrijving Cashback bedrag

Nikon D4s €100,-

Nikon D810 €100,-

Nikon D750 €100,-

Nikon D610 €100,-

Nikon Df €100,-

AFBEELDINGEN
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OVER NIKON NEDERLAND

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in
Amsterdam.
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Nikon Nederland

Branch Office Nikon GmbH
Tripolis 100
Burgerweeshuispad 101
1076 ER Amsterdam
Netherlands
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