
 

 
 
Feltételek 
 
A Promóter: Sony Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe Váci út 144.-150. 1138, Budapest 
(“Sony”)   
   
   
 
1. Azok a vásárlók, akik 2021. október 7. és 2021. november 30. között a Promócióban 

vásároltak a hivatalos magyarországi Sony kereskedők valamelyikénél az alábbi 
BRAVIA XR televíziók (a továbbiakban „Részt vevő termék(ek)”) közül, az  itt 
meghatározott feltételeknek megfelelően 2 darab, összesen 30 000 Ft értékű digitális 
utalványkód (a továbbiakban „Utalvány”) formájában PlayStation Store-kreditet 
igényelhetnek. 

 
 

Részt vevő termékek:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
2. A promócióval vagy annak adminisztrációjával kapcsolatos kérdések megválaszolása 

a Promóter, nem pedig a Sony Interactive Entertainment („SIE”) vállalat feladatkörébe 
tartozik. Az SIE nem a promóció szponzora, szervezője vagy adminisztrátora. 

 
3. A Promócióban csak 18 éven felüli személyek vehetnek részt. Ez egy fogyasztói 

promóció, és csak a terméket eredetileg megvásárló fogyasztó veheti igénybe. A 
viszonteladók és/vagy más vállalatok, szervezetek és intézmények nem vehetik 
igénybe ezt az ajánlatot. 
 

TV Category Model name 

XR-75X90J
XR-75X92J
XR-75X93J
XR-75X94J
XR-75X95J
XR-85X95J
XR-55A80J
XR-65A80J
XR-77A80J
XR-55A83J
XR-65A83J
XR-77A83J
XR-55A84J
XR-65A84J
XR-77A84J
XR-55A90J
XR-65A90J
XR-83A90J
XR-85Z9J
XR-75Z9J

BRAVIA XR
 8K LCD

BRAVIA XR 
4K 

LCD

BRAVIA XR 
4K 

OLED



 

4. Ez a promóció csak a  Media Markt, Extreme Digital , Emag  Euronics és Sony 
Center magyarországi boltjaiban vásárolt, promócióban részt vevő Sony termékekre 
vonatkozik. Kérjük, hogy vásárlás előtt győződj meg róla, hogy a kereskedő a 
promócióban részt vevő hivatalos viszonteladó-e. A Sony nem felelős a kereskedő e 
tekintetben tett megtévesztő nyilatkozataiért. Annak megállapítása, hogy egy 
kereskedő hivatalos viszonteladó-e, a Sony hatáskörébe tartozik. 

 
 
 
Az igénybejelentés módja 

 
5. Az utalvány igényléséhez ki kell tölteni az online igénylőlapot a 

www.sony.hu/promo/tv oldalon. A más módon vagy formátumban benyújtott 
igénylések el lesznek utasítva. Az igénylés benyújtásához My Sony-fiók szükséges. Ha 
még nincs My Sony-fiókod, az igénylés benyújtása előtt létre kell hoznod egyet.  
 

6. A kitöltött igénylőlapokat (közép-európai idő szerint) 2021. december 31. éjfélig 
kell benyújtani. Ezen időpont után nem fogadunk el igénylést. 
 

7. Az igénylőlappal együtt elektronikusan be kell nyújtani a következőket: 
 
(1) az eredeti nyugta/számla másolata, amelyen egyértelműen fel van tüntetve a 
kereskedő neve, a vásárlás napja és a Részt vevő termék neve; valamint 
(2) a Részt vevő termék sorozatszámának és eszközazonosítójának a tv-képernyőn 
megjelenő képe.  A sorozatszám és az eszközazonosító eléréséhez nyomd meg a 
távvezérlő kezdőképernyőt jelölő („Home”) gombját, válaszd az „Állapot és 
diagnosztika” pontot, majd az „OK”, végül pedig a „Rendszerinformációk” lehetőséget. 
A fentiekkel kapcsolatban további információk a következő linken olvashatók: 
https://www.sony.hu/electronics/support/articles/00248604  

 
8. Kézzel írt nyugtát és/vagy online rendelési visszaigazolást nem fogadunk el. A hamis 

vagy manipulált számlákat vagy bizonylatokat nem hagyjuk jóvá, a szóban forgó 
igénylést pedig csalásként kezeljük. A Sony fenntartja a jogot, hogy az igénylések 
érvényesítéséhez szükség esetén további információkat és/vagy igazoló 
dokumentumokat kérjen.  
 

9. Amennyiben a vásárlást igazoló bizonylaton a megrendelés dátuma eltér a vásárlást 
igazoló bizonylat kiállításának dátumától (számla dátuma), akkor a vásárlás dátumát a 
megrendelés dátuma alapján kell meghatározni. 
 

10. Az igénylés benyújtását követően átvételi elismervényt küldünk. Ha az igénylés 
helytálló, 20 (húsz) napon belül újabb e-mailt küldünk, 2 darab, egyenként 15 ezer Ft 
értékű PlayStation Store-utalványkóddal.  Ha az igénylés hiányos vagy nem felel meg 
a jelen feltételekben meghatározott követelményeknek, arról e-mailben értesítünk, és 
14 (tizennégy) naptári nap áll majd rendelkezésedre a problémák megoldására, 
valamint hogy elküldd a helyes, érvényes és a követelményeknek megfelelő 
dokumentum(ok)at. Ha nem kapsz tőlünk e-mailt, kérjük, ellenőrizd a „levélszemét” 
mappát.   

 
 

Az utalvány beváltása 
 

11. Az utalványokat legkésőbb 2022. május 31-ig lehet beváltani a PlayStation Store-
ban. Az utalvány beváltásához látogass el a https://my.playstation.com/ oldalra, és 
jelentkezz be PlayStation Network-fiókoddal, vagy hozz létre egy új fiókot. A jobb felső 
sarokban lévő profilképedre kattintva lépj be a „Fiók” menübe, majd kattints a „Redeem 
Codes” („Kódok beváltása”) lehetőségre, és add meg az e-mailben elküldött 12 
karakteres promóciós kódot. Az utalványt a PS4 vagy PS5 konzolodon keresztül is 



 

beválthatod. A kód aktiválásának részletes leírása a következő linken érhető el: 
https://www.playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/  
 

12. A játékban felmerülő hibákkal és/vagy a PlayStation Store-ban az utalványok 
beváltásával összefüggő problémákkal kapcsolatban, kérjük, látogass el a 
https://www.playstation.com/support weboldalra 
 

 
 
 
 
 
Általános információk  
 
13. A Sony fenntartja a jogot, hogy elutasítsa az igénylést, ha megtévesztő vagy valótlan 

igénylés benyújtásának gyanúja merül fel, vagy ha olyan igénylés nyújtanak be, amely 
nem felel meg a jelen feltételeknek. A Sony fenntartja magának a jogot, hogy valótlan 
igénylés esetén jogi lépéseket tegyen. 
 

14. A kereskedőnek pénzvisszatérítés céljából visszaküldött Részt vevő termékkel 
kapcsolatos igénylést nem lehet érvényesíteni. 
 

15. Személyenként legfeljebb 2 (kettő) igénylést fogadunk el. Termékenként csak egy 
igénylést fogadunk el. Minden további igénylést, amely ugyanazon termék 
sorozatszámát tartalmazza, elutasítunk. 

 
16. Az utalványok és PlayStation Store-kódok nem ruházhatók át, nem cserélhetők el, és 

nem válthatók készpénzre. Alternatív ajánlat vagy jutalom nem áll rendelkezésre.  
 

17. A jelen promócióban való részvétel nem zárja ki a részvételt más, a Részt vevő 
termékekkel kapcsolatos promóciókban.  

 
18. Az általad megadott személyes adatokat a Sony Europe BV és annak külső szolgáltatói 

fogják feldolgozni, kizárólag a Promóció adminisztrációja céljából. Az igénylés 
benyújtásával úgy vesszük, hogy elolvastad és elfogadtad a jelen Feltételeket és a 
Sony adatvédelmi szabályzatát, amely a következő weboldalon érhető el:  
https://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html A személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdéseidet online űrlapunkon keresztül tudod 
elküldeni: https://services.sony.hu/supportmvc/hu/Contact/Pim 
 

19. Ha kérdésed merül fel a jelen promócióval vagy az igényléssel kapcsolatban, kérjük, 
hívj minket a +36(1)7779151 telefonszámon, vagy látogass el a 
http://www.sony.hu/promo/contact  weboldalra.   

 
20. A Promócióra Anglia törvényei vonatkoznak, és minden jogvitát az angliai bíróságok 

joghatósága alá kell vonni (kivéve, ha az alkalmazandó nemzeti jog másként 
rendelkezik). 


