
Nikon Pénzvisszatérítési Promóció 

 

Promóció időtartama: 2017.október24.-2018. január 31. 

Regisztrációs időszak: 2017.október24.-2018.február 10. 

 

A promócióban magyarországi magánszemélyek vehetnek részt, akik a promóció teljes időtartam 

alatt a promócióban részt vevő partnereknél vagy a Nikon web áruházban korlátlan mennyiségű 

terméket vásárolhatnak.  

Promóció során kapható pénzvisszatérítés összege: 

Material number Camera Pénzvisszatérítés (Ft,-) 

VBA410AE D810      75,000  

VBA420AE D750 52,000  

VBA480AE D500 52,000  

VBA510AE D7500 30,000  

VBA450AE D7200       22,000  

VBA500AE D5600 30,000  

VBA490AE D3400  15,000  

   Material number LENS Pénzvisszatérítés (Ft,-) 

JAA818DA 
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G 
ED 15,000 

JAA806DB AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 22,000 

JAA801DA AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 30,000 

JAA770DA 
AF-S ZOOM-NIKKOR 17-35mm f/2.8D 
IF-ED 30,000 

JAA131DA AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 45,000 

JAA134DA AF-S NIKKOR 35mm F1.4G 30,000 

JAA804DA 
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G 
ED 15,000 

JAA784DA 
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 12-24mm 
f/4G IF-ED 22,000 

JAA830DA AF-S NIKKOR 70-200 f/2.8E FL ED VR 45,000 

JAA822DA 
AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED 
VR 30,000 

JAA136DA AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 30,000 

JAA343DA AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED 30,000 

JAA788DA 
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 17-55mm 
f/2.8G IF-ED 30,000 

JAA825DA 
AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E 
ED VR 30,000 

JAA014DA AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 6,000 

 
A pénzvisszatérítés nem csak fényképezőgép vázak, hanem azok szettjeinek vásárlása esetén is 
igénybe vehető. Amennyiben a vásárló  olyan szettet vásárol, melyben mind a váz, mind az objektív 
érintett a promócióban, a pénzvisszatérítés mindkét termékre igényelhető. 
 



 

A promócióban való részvétel menete 

 

A promócióban azok vehetnek részt, akik 2017.10.24. és 2018.01.31. között a Nikon CEE GmbH 

Magyarországi Fióktelepe által meghirdetett promócióban résztvevő termékeket a promócióban 

résztvevő partnereknél vásárolnak.  

 

 

Pénzvisszatérítés menete 

A résztvevők a regisztrációjuk alapján garantált pénzvisszatérítést kapnak, amelyet a Nikon CEE 

GmbH Magyarországi Fióktelepe minden esetben a résztvevő által megadott magyarországi 

bankszámlaszámra teljesít forint átutalással az igények beérkezését követő maximum 120 napon 

belül. Az adatok feldolgozása folyamatos, beérkezési sorrendben történik. 

A vásárlói adatoknak az űrlapon, a számlán, a jótállási jegyen és a termék regisztrációnál megadott 

adatokkal megegyezőeknek kell lennie! 

 

Mit kell tennie az ügyfélnek a fényképezőgép vásárlás után? 
 

1. 
A promóciós weboldalon a www.penzvisszaterites.nikon.hu kitölti a regisztrációs űrlapot (név, 
lakcím, bank neve, bankszámlaszám, termék neve, gyári száma, vásárlás dátuma), valamint feltölti az 
oldalra a kitöltött jótállási jegy és a számla másolatát. 
 
 
2. 
Ezt követően a promóciós microsite-on lévő közvetlen linken vagy a nikon.hu oldalon keresztül a 
Terméktámogatás/Terméktámogatási központ aloldalon új fiókot hoz létre, vagy a meglévő fiókján 
keresztül regisztrálja az újonnan vásárolt terméket, és ennek során ismét megadja a következő 
adatait:  

- Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Lakcím  
- Termék neve, Sorozatszám.  

 
Új fiók létrehozása esetén a Résztvevőnek a regisztrációhoz el kell fogadnia a Szervező adatkezelési 
szabályzatát is.  
 
A promócióban résztvevő magánszemélyek 

 

A promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok 

által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar 

állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt. A promóciós partnerek nem 

regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.  

 

 

Információ a promócióról 
Promóció hivatalos weboldala részletes információkkal: www.penzvisszaterites.nikon.hu 
Ügyfélszolgálat: penzvisszaterites@nikon.hu 
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