
Vítáme vás ve světě nové úrovně flexibility. Fotoaparát D780 ve formátu kinofilmu má rychlý              
hybridní AF systém určený speciálně pro režim živého náhledu a rychlý a spolehlivý systém              
automatického zaostřování s fázovou detekcí pro fotografování s využitím hledáčku. V režimu            
živého náhledu využívá velmi přesný systém automatického zaostřování 273 zaostřovacích polí           
na obrazovém snímači a zaostřování s detekcí očí. Při fotografování s pomocí hledáčku se              
můžete spolehnout na výkonné automatické zaostřování Nikon s 51 zaostřovacími poli a na             
schopnost sledování objektu na skutečně špičkové úrovni. 

OBRAZOVÉ POLE VE FORMÁTU KINOFILMU | 12 SNÍMKŮ/S | OPTICKÝ HLEDÁČEK |            
DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE | BAJONET F 

Vyměňte nyní svůj starý fotoaparát a zajistěte si akční zvýhodnění ve výši až 5 000 Kč přímo při                  
nákupu. Nikon D780 je v prodeji od 23. 1. 2020 a akce platí do 29. 2. 2020. 

Více informací naleznete v podmínkách akce, které jsou vypsány níže a u prodejců. 

  

Podmínky účasti na akci „Vyměň starý fotoaparát za nový 
Nikon D780“ společnosti Nikon 

  

1. Pořadatelem akce „Vyměň starý fotoaparát za nový Nikon D780“ je společnost Nikon CEE GmbH, se sídlem                
Wagenseilgasse 5-7, 1120 Vídeň, jednající prostřednictvím Nikon CEE GmbH, odštěpný závod se sídlem K Radotínu               
15, Praha 5 (dále „Nikon“). 

  

2. Zakoupením maximálně dvou dotčených produktů v době trvání akce od 23. 1. 2020 do 29. 2. 2020, získává                   
kupující nárok na akční zvýhodnění. Nabídka se vztahuje pouze na nové produkty zakoupené během tohoto               
období u jednoho ze zúčastněných prodejců. Kupující musí být starší 18 let. 

  

3. Podmínkou účasti na akci „Vyměň starý fotoaparát za nový Nikon D780“ je poskytnutí fungujícího fotoaparátu                
(libovolný typ a výrobce fotoaparátu) na protiúčet. Na hodnotě předloženého modelu fotoaparátu se shodne              
účastník a zúčastněný prodejce ihned; hodnota fotoaparátu může být i nulová. 

  

4. Zúčtování akčního zvýhodnění provádí výhradně zúčastnění prodejci přímo při koupi jednoho z akčních produktů,               
na které se akce „Vyměň starý fotoaparát za nový Nikon D780“ vztahuje, registrace produktu pro získání akčního                 
zvýhodnění není proto nutná. Dodatečné vyplacení není možné. 

  

https://www.nikon.cz/cs_CZ/where_to_buy/where_to_buy.page


Seznam produktů a zúčastněných prodejců naleznete na www.nikon.cz. Akce se nevztahuje na ostatní produkty               
Nikon, příslušenství nebo služby, stejně tak na produkty zakoupené na internetu nebo u prodejce, který není na                 
seznamu. Je na zákazníkovi, aby se před koupí vybraného produktu informoval, zda je prodejce na seznamu                
společnosti Nikon pro tuto akci. 

  

5.     Akční produkty akce „Vyměň starý fotoaparát za nový Nikon D780“ jsou 

  

Produkt Číslo 

výr. 

Sleva 

„Vyměň

… 

D780 tělo VBA5

60AE 

5 000 

Kč 

D780 sada AF-S 24-120 mm 1:4G ED VR VBA5
60K0
01 

5 000 

Kč 

  

  

6. Společnost Nikon je oprávněna akci předčasně ukončit nebo během období akce dle bodu 2 pozměnit podmínky                
účasti. To platí zejména pro případy vyšší moci a pro případ, že z technických a/nebo právních důvodů nebude                  
možné garantovat řádné provedení akce. Pozměněné podmínky účasti platí ode dne zveřejnění na webové              
stránce. 

7. Tuto nabídku mohou čerpat výhradně koncoví spotřebitelé, nikoliv však překupníci a jiní prodejci. Pokud by nebyl                
v období akce požadovaný produkt k dispozici, nevzniká tím nárok na poskytnutí akčního zvýhodnění v pozdější                
dobu. Společnost Nikon nepřebírá záruku ani ručení za disponibilitu produktů v období akce. 

http://www.nikon.cz/
http://www.nikon.cz/

