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• Full frame 36 MP CMOS bez filtru AA s funkcí  
Pixel Shift Resolution

• Vysoká citlivost ISO 819200 je podpořena novým pro-
cesorem PRIME IV pro široký rozsah citlivosti s nízkou 
úrovní šumu

• Shake Reduction systém se stabilizací v  
5 osách, korekce až 5 kroků závěrky

• Vestavěná jednotka GPS s funkcí Astrotracer
• Dálkové ovládání přes Wi-Fi pomocí smartphonu

• 24MP APS-C CMOS senzor pro snímky ve vysokém 
rozlišení

• Neuvěřitelný rozsah ISO 100-819200 dovoluje ex-
ponovat snímky při slabém osvětlení s minimálním 
šumem

• Vestavěný Shake Reduction systém se stabilizací v 5 
osách

• Elektronická závěrka až 1/24000 sek.

• Dálkové ovládání přes Wi-Fi pomocí smartphonu

• 24MP APS-C CMOS

• Nový systém Pixel Shift Resolution

• Prachotěsnost, odolnost dešti a nízkým teplotám do 
-10°C

• Volně nastavitelný úhel LCD monitoru

• Elektronická libela, automatická korekce horizontu

• Vestavěné Wi-Fi

• Redukce šumu pro vysokou citlivost ISO 102400

Super cashback 
od 29. 11. 2019 do 11.1. 2020

bonus 300,- EUR

bonus 200,- EUR

bonus 300,- EUR

cashback na model PENTAX KP  
platí pro verzi BLACK i SILVER

www.pentax.cz/cashback.html
formulář žádosti o cashback je na str. 2 to-
hoto letáku
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jméno ___________________________________přijmení _____________________________________________________

firma ____________________________________________________   IČO/DIČ_____________________________________

adresa ________________________________________________________________________________________________

město ______________________________________________________________________PSČ ______________________

telefon __________________________________ email ________________________________________________________

bankovní účet _________________________________________________

mezinárodní  č.účtu IBAN ________________________________________   BIC/SWIFTOVÝ KÓD_________________________

ŽÁDOST O ZPĚTNÝ BONUS - CASHBACK

Datum vyplnění: Podpis žadatele:

platí pro nákup fotoaparátů PENTAX od 29. 11. 2019 až do 11.1. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o ochra-
ně osobních údajů.
Výše uvedené osobní údaje jsou potřeba pro účely registrace a následného vystavení daňového dokladu pro výplatu požadovaného bonusu 
na vámi udaný bankovní účet. Potvrzujeme, že tato data nebudou použita pro další marketingové účely a slouží pouze pro ze zákona povin-
nou účetní evidenci výplatu Vašeho bonusu (cashbacku).

vyplnění IBAN a BIC/SWIFT kódu banky je pro zákazníky ze Slovenska povinné

str. 2

název/model sériové číslo datum nákupu prodejna

1

2

3

S podmínkami uvedenými na tomto formuláři souhlasím

 Upozornění
• Tato promoakce je určena pouze pro koncové uživatele. Na produkty, které budou prodány třetí straně, se tato promoakce 

nevztahuje. Prodejci nesmějí podávat žádosti jménem svých zákazníků.

• Věnujte pozornost vyplnění sériových čísel, pro které žádáte o zpětný bonus-cashback. Vámi vyplněná sériová čísla projdou 
kontrolou. Pokud se nebudou shodovat s dodanými sériovými čísly uvedeného obchodního partnera, nebude žádost o zpět-
ný bonus- cashback uznána. Žádost o zpětný bonus/cashback musí být doručena nejpozději do 31. ledna 2020 včetně.

• K vyplněné žádosti přiložte kopii účtenky nebo faktury, které potvrzují datum a místo nákupu (v případě elektronického 
podání tyto doklady naskenujte a přidejte do přílohy emailu tohoto formuláře - email: pentec@pentax.cz nebo info@pentax.cz).

• Žádáme vás, abyste vyplnili své údaje pečlivě a čitelně (váš email a bankovní spojení), jinak nemůžeme vaší žádost vyřídit.

• V případě, že budete tuto žádost o zpětný bonus/cashback s požadovanými doklady odesílat běžnou listovní poštou, pou-
žijte adresu:  PenTec s.r.o. -  cashback  
      Veleslavínská 30/19, 162 00 Praha 6

•  Výplata příslušné částky zpětného bonusu- cashback bude provedena po přijetí správně vyplněného formuláře během 
3-4 pracovních týdnů.

•  V případě, že bude žádost nekompletní nebo vyplněná za účelem podvodu, s nesprávnými referencemi nebo bude odeslaná 
až po uvedeném časovém limitu (tj. po 31. lednu 2020), nebude nárok na zpětný bonus- cashback uznán. 

• V případě vrácení produktu z důvodu reklamace a byl-li k tomuto produktu již vyplacen bonus/cashback, bude přijat zpět 
pouze se současným vrácením částky bonusu/cashbacku. 

• Nový formulář (tuto žádost) si můžete stáhnout ze stránky www.pentax.cz/cashback/ZadostCashback2019CZ11-2020.pdf


