
PenTec spol. s r. o., distributor RICOH Imaging pro ČR a SR,  
Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: +420 220 610 753, email: pentec@pentax.cz, info@pentax.cz

platí pro nákup v období mezi 1. 3. 2017 až  30. 4. 2017

bonus 1100,- Kč

HD PENTAX DA 15mm F4 ED AL Limited

bonus 1100,- Kč

HD PENTAX DA 21mm F3.2 ALLimited

bonus 1100,- Kč

HD PENTAX DA 35mm F2.8 Macro Limited

bonus 1100,- Kč

HD PENTAX DA 40mm F2.8 Limited

bonus 1100,- Kč

HD PENTAX DA 70mm F2.4 Limited

bonus 1990,- Kč

HD PENTAX DA 20-40mm F2.8-4 DC WR

  Pro kombinaci s tělem KP Silver jsou výše uvedené objektivy též 
k dispozici v modifikaci SILVER
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bonus 40,- EUR

bonus 40,- EUR

bonus 40,- EUR

bonus 40,- EUR

bonus 73,- EUR

bonus 40,- EUR

S nákupem těla PENTAX KP si můžete dokoupit některý z uvedených objektivů a požádat o bonus - cashback 
vyplněním formuláře a jeho odesláním na info@pentax.cz nebo pentec@pentax.cz

PROMO AKCE PENTAX KP



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 v období mezi 1. 3. 2017 až  30. 4. 2017

 Upozornění
• Věnujte pozornost vyplnění sériových čísel, pro které žádáte o zpětný bonus-cashback. Vámi vyplněná sériová čísla budou 

kontrolována, a pokud se nebudou shodovat s dodanými sériovými čísly uvedeného obchodního partnera, nebude žádost 
o zpětný bonus- cashback uznána.

• K vyplněné žádosti přiložte kopii účtenky nebo faktury, které potvrzují datum a místo nákupu (v případě elektronického po-
dání 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, použijte 
níže uvedenou adresu. 

 PenTec s.r.o. 
 Cashback 
 Veleslavínská 30/19 
 162 00 Praha 6 

• Žádost o zpětný bonus/cashback musí být doručena nejpozději do 15. května 2017 včetně (elektronickou poštou nebo 
běžnou listovní poštou) 
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 15. květnu 2017), nebude nárok na zpětný bonus- cashback uznán. 

• Nový formulář (tuto žádost) si můžete stáhnout ze stránek www.pentax.cz/cashback

PenTec spol. s r. o., distributor RICOH Imaging pro ČR a SR,  
Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: +420 220 610 753, email: pentec@pentax.cz, info@pentax.cz

název / model sériové číslo datum nákupu

KP tělo (black nebo silver)

k tomu zakoupený objektiv*)

zakoupeno v prodejně:

bonus/cashback  
(ČR v Kč/SR v EUR):

PROMO AKCE PENTAX KP

*) zde stačí uvést příslušné číslo objektivů uvedené na úvodní straně, sériové číslo je však povinné


