
 

 

Gratis 2 tickets ‘Groots met een zachte G’ bij aankoop van een D5200 of D5300 Body of kit. 
Koop nu (1 april t/m 31 mei 2014) een van de deelnemende actiemodellen. 

De actie is geldig op alle Nikon D5200 en D5300 bodies en kit-varianten. 

 

Hoe doe je mee? 

Stap 1:  

Vul het Online Aanmeldformulier volledig in met persoons- en adresgegevens. 

Bij de laatste stap kun je het formulier printen. 

(Persoonlijke gegevens worden door Nikon respectievelijk het uitvoerend bedrijf uitsluitend gebruikt voor productregistratie en verder 

uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld). 

 

Stap 2:  

Maak een kopie van je aankoopbon* 

* Kopie leesbare aankoopbon: op de kopie van de aankoopbon moet duidelijk zichtbaar zijn: aangeschaft model, 

aankoopdatum en dealer. 

 

Stap 3:  

De originele barcode van de doos uitknippen en opsturen. 

Knip de originele barcode uit de doos (zie rood omcirkelde barcode op de 

afbeelding). De barcode bevindt zich aan de zijkant van de doos.** 

 

Stap 4: 
Versturen 

Stuur onderstaand vóór 6 juni 2014 (datum poststempel) op naar: 

Nikon actie 

Antwoordnummer 3333 

3440 ZB De Meern 

1. Print ingevulde online aanmeldingsformulier/voucher (met o.a. persoons- en adresgegevens) 

2. Kopie aankoopbon* 

3. Uitgeknipte originele barcode van de doos** 

* Kopie leesbare aankoopbon: op de kopie van de aankoopbon moet duidelijk zichtbaar zijn: aangeschaft model, 

aankoopdatum en dealer. 

 Originele barcode(i) 

** Registraties zonder originele barcode(i) wordt niet in behandeling genomen. De barcode bevindt zich aan de 

zijkant van de doos. Gelieve de barcode uit te knippen en mee te sturen.  

http://www.nikonguusmeeuwis.actiecoupon.com/n6/


Deelnamevoorwaarden 
Bekijk de deelnamevoorwaarden op http://www.nikonactie.nl/guus/deelname/  

Deze actie geldt niet voor aankopen vanuit België en bij Plaza partners. 

 

 

 

 

Ontdek nieuwe gezichtspunten met de inspirerende D5200 

Deze digitale spiegelreflexcamera staat te popelen om je creativiteit tot uiting te brengen 

in adembenemend fraaie foto´s en vloeiende Full HD-films.  

De flexibele kantelbare monitor biedt unieke beelden om je visie te realiseren. De DX-

formaat CMOS-sensor van 24,1 megapixels legt beelden met subtiele details vast en het 

geavanceerde 39-punts autofocussysteem stelt altijd scherp op het onderwerp. Nikon’s 

verbluffend nauwkeurige lichtmetingssensor met 2.016 pixels waarborgt zelfs bij weinig 

licht een exacte belichting. 

Je kunt in real-time speciale effecten voor films of foto´s creëren en dankzij de draadloze 

mobiele adapter van Nikon kun je je gemaakte opnamen rechtstreeks naar een 

compatibel smartapparaat verzenden, zodat je ze direct kunt delen. 

 

  

Laat je creativiteit de vrije loop met de intuïtieve D5300 

Dankzij ingebouwde Wi-Fi en GPS kun je met deze indrukwekkende DX-formaat camera 

van 24,2 megapixels de wereld om je heen niet alleen met prachtige details vastleggen, 

maar de beelden ook gemakkelijk delen. 

De Wi-Fi-functie verbindt de camera rechtstreeks met een smartapparaat, zodat je 

foto’s kunt delen direct nadat je ze hebt gemaakt. De GPS-functie voegt locatiegegevens 

toe aan foto’s, zodat je je foto’s gemakkelijker kunt toevoegen aan wereldkaarten en je 

reisfoto’s met anderen kunt delen. 

Dankzij de grote kantelbare monitor kun je gemakkelijk foto’s en films maken vanuit 

interessante nieuwe standpunten en door de hoge prestaties bij weinig licht 

(uitbreidbaar tot ISO 25.600) zijn heldere beelden mogelijk in donkere situaties.  

http://www.nikonactie.nl/guus/deelname/

