
SONY EUROPE — Android TV & Xperia mobil promóció 
 

A promóció időtartama: 2015. május 20 – 2015. július 31. 

Igénylés időtartama: 2015. július 1– 2015. augusztus 14. 

 

AZ ESEMÉNY JELLEGE 

A SONY EUROPE LIMITED („Sony”) Angliában és Wales-ben a 2422874 számon regisztrált vállalat, 

melynek központi irodája Angliában, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW cím alatt 

található (a továbbiakban a „Szervező”) az alább ismertetett feltételek mellett, 2015. május 20 – 

2015. július  31.  éjfél között (az adott napokat beleértve) megszervezi a „Android TV & Xperia mobil” 

nevű promócióját (a továbbiakban „Promóció”). 

RÉSZVÉTEL 

A Promócióban csak azok a 18 év fölötti személyek vehetnek részt, akik vásárolnak egy új, a 

Promócióban szereplő (lásd 4. cikk) Sony terméket Magyarországon, a promócióban résztvevő 

hálózatok valamelyikében. A Promóció kizárólag a promóciós készlet erejéig érvényes. 

Résztvevő hálózatok: Sony Center, Media  Markt, Euronics,  Extreme Digital, Magyar Telekom, Expert 

A részvételhez az alábbiak szükségesek: 

1. Egy új, a promócióban részt vevő Sony televízió (lásd A promócióban résztvevő Sony 

termékek) megvásárlása 2015. május 20. és 2015. július 31. éjfél között (CET időzóna szerint 

értendő, az adott napokat beleértve) 

2. Internet hozzáférés megfelelő sávszélességgel és letöltési lehetőséggel az igénylőlap 

kitöltéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a résztvevő internetszolgáltatója a saját internet 

használati feltételei függvényében többletdíjat szabhat meg. 

3. Az igénylőlap kitöltése a http://www.sony.hu/regisztracio  oldalon legkésőbb augusztus 14. 

éjfélig (CET szerinti időzóna) 

4. A televízió dobozán és menüjében is megtalálható modell név és sorozatszám megadása 

érvényesítés céljából (a szám megtalálására vonatkozó utasításokat a weboldalon a Gyakori 

kérdések menüpontban találja) 

5. A vásárlást igazoló bizonylat másolatának feltöltése a weboldalra 

Egy megvásárolt TV-készülékre kizárólag egy igényt lehet benyújtani. 

Az igénylést érvénytelennek kell tekinteni, ha a résztvevő visszaviszi a televíziót az eladónak, és a 

vételárat hiánytalanul visszakapja. 

  

http://www.sony.hu/regisztracio


A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ SONY TERMÉKEK 

 

Ebben a promócióban az alábbi, 2015. május 20. és július 31. között megvásárolt SONY BRAVIA 

televíziók vesznek részt: 

KD55X8505CBAEP 

KD55X8507CSAEP 

KD55X8508CBAEP 

KD55X8509CBAEP 

KD55X9005CBAEP 

KD55X9305CBAEP 

KD65X8505CBAEP 

KD65X8507CSAEP 

KD65X8508CBAEP 

KD65X8509CBAEP 

KD65X9005CBAEP 

KD65X9305CBAEP 

KD75X8505CBAEP 

KDL50W755CBAEP 

KDL50W756CSAEP 

KDL50W805CBAEP 

KDL50W807CSAEP 

KDL50W808CBAEP 

KDL50W809CBAEP 

KDL55W755CBAEP 

KDL55W756CSAEP 

KDL55W805CBAEP 

KDL55W807CSAEP 

KDL55W808CBAEP 



KDL55W809CBAEP 

KDL65W855CBAEP 

KDL65W857CSAEP 

KDL65W858CBAEP 

KDL65W859CBAEP 

KDL75W855CBAEP 

 

A Promócióban részt vevő Sony televíziók listája megtalálható a weboldalon is: 

www.sony.hu/regisztracio  

A promócióban semmilyen más Sony televízió nem vesz részt. 

 

XPERIA™ E4 

A mobiltelefon más készülékre vagy készpénzre nem váltható. 

A készülék garanciális javítási igénye a termék dobozában található garancia papírral érvényesíthető. 

 

XPERIA™ E4 KÉZBESÍTÉSE 

 

A résztvevőknek ki kell tölteniük az igénylőlapot 2015. augusztus 14-ig, a szükséges adatok 

megadásával és a vásárlást igazoló számla feltöltésével  a  http://www.sony.hu/regisztracio  

weboldalon. A 2015. augusztus 14. után feltöltött regisztrációkat nem áll módunkban fogadni. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy - amennyiben szükségesnek látja -, bekérje az eredeti vásárlási 

bizonylatot. Amennyiben az igénylés hiányos, erről a résztvevőt e-mailben tájékoztatjuk, és (tíz) 10 

naptári nap áll majd a rendelkezésére, hogy megoldja az esetleges problémákat, illetve beküldje a 

helyes és érvényes, a követelményeknek megfelelő dokumentumokat. 

A résztvevők az alábbi címen kaphatnak választ esetleges kérdéseikre: 

http://www.sony.hu/support/hu/article/77094 

A MOBILTELEFON KÉZBESÍTÉSE 

Az Xperia™ E4 mobiltelefonokat a megfelelően érvényesített igénylőlap beérkezését követően 

legfeljebb két héten belül kiküldjük az igénylőlapon szereplő címre. 

 

 

http://www.sony.hu/regisztracio
http://www.sony.hu/regisztracio
http://www.sony.hu/support/hu/article/77094


A kézbesítést követően alaposan ellenőrizni kell a küldemény tartalmát. Ha bármilyen probléma áll 

fenn, különös tekintettel a termék sérülésére vagy hiányára, erről a résztvevőnek kézbesítéskor kell 

tájékoztatnia a csomagkézbesítő szolgáltatót, illetve 48 órán belül jeleznie kell a +36 1  777 91 51 

telefonszámon. 

Kérjük, forduljon a Sony ügyfélszolgálati csapatunkhoz a következő címen: 

https://shop.sony.eu/shop/mimes/openAccess/legal/contact-us/contact_hu_HU.html 

A nem igényelt Xperia™ E4 telefonokat, illetve azokat, amelyeket a kijelölt kézbesítő szolgáltató 

bármilyen okból visszaküld a Szervezőnek, úgy tekintjük, hogy a címzett lemondott róla. 

FELELŐSSÉG 

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal arra az esetre, ha valamilyen elemi csapás, a saját 

irányításán kívül eső esemény vagy jogos szükséglet következtében arra kényszerül, hogy a jelen 

promóciót előzetes értesítéssel vagy anélkül törölje, illetve felfüggessze, lerövidítse vagy 

meghosszabbítsa, vagy annak feltételeit módosítsa. 

A Szervező nem vonható felelősségre az internethálózaton fellépő semmilyen hibáért, ami 

megakadályozza a promóció megfelelő működését, különös tekintettel azokra a meghibásodásokra, 

amelyek külső, kártékony szándékú beavatkozás következtében lépnek fel. A Szervező minden 

erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a promóció weboldala hozzáférhető legyen. 

Nem vonható tehát felelősségre abban az esetben, ha az irányításán kívül eső tényezők 

következtében az internethálózaton bármilyen hibás működés tapasztalható. 

Ha a megfelelő adminisztratív és/vagy technikai működés egy vírus, számítógépes hiba, jogosulatlan 

emberi beavatkozás vagy bármilyen más, a Szervező irányításán kívül eső tényező miatt megszakad, a 

Szervező minden esetben fenntartja a jogot, hogy véget vessen a promóciónak. 

Ha felmerül a visszaélés gyanúja, a Szervező elvégezhet minden hasznosnak tűnő ellenőrzést, és 

fenntartja a jogot, hogy ne juttasson merevlemezt a tisztességtelen szándékú feleknek, és/vagy az 

illetékes hatóságok előtt eljárást indítson velük szemben. 

Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy az internethálózat nem biztonságos hálózat. 

A Szervező ezért nem vállal semmilyen felelősséget abba az esetben, ha a promóció résztvevőinek 

számítógépes rendszerét külső fél vírusokkal fertőzi meg, vagy behatol a rendszerükbe. 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

 

A megadott személyes adatokat a Sony Europe Limited, illetve külső szolgáltatója dolgozza fel a 

promóció lebonyolítása céljából. 

Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel személyes adatait, 

forduljon hozzánk a  http://services.sony.hu/support/hu/contacts/pim/email oldalon található online 

űrlap kitöltésével. 

https://shop.sony.eu/shop/mimes/openAccess/legal/contact-us/contact_hu_HU.html
http://services.sony.hu/support/hu/contacts/pim/email


 

 

A Sony adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információért látogasson el ide: 

http://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html  

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Ha segítségre van szüksége, hívja a Sony ügyfélszolgálatát a +36 1 777 91 51 telefonszámon hétfőtől 

péntekig 09:00 és 18:00 óra között (nemzeti ünnepeken nem elérhető), vagy forduljon hozzánk a 

következő weboldalon:  www.sony.hu/support/hu/contacts/email  

 

ALKALMAZANDÓ JOG 

 

A promócióra a magyar törvények vonatkoznak, és minden fél aláveti magát a magyar bíróságok 

kizárólagos joghatóságának. 

Nem egyértelmű helyzetekben a magyar nyelvű változat az irányadó. 

 

http://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html
http://www.sony.hu/support/hu/contacts/email

