
  Sąlygos 

1. Akcijos „Susigrąžink pinigus su SONY“ (toliau – Akcija) organizatorius yra „Sony Europe Limited“ 

(toliau – „Sony“), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 

 

2. Prašymo formų šiuo adresu prašom nesiųsti, nes jos nebus persiunčiamos šias formas renkančiai 

Agentūrai. Prašymus prašom registruoti tik interneto svetainėje.  

 

3. Akcija galioja tik tiems produktams, kuriuos „Sony“ tiekia ir platina Lietuvos teritorijoje, taip pat 

kurie parduodami Lietuvoje gyvenantiems fiziniams asmenims įgaliotose parduotuvėse, 

nurodytose šių Sąlygų 5 punkte. 

 

4. Akcija galioja tik šių Sąlygų 6 punkte nurodytiems produktams. 

 

5. Jei nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. (imtinai) iš 5 punkte nurodytos 

įgaliotosios „Sony“ parduotuvės įsigijote kurį nors produktą, nurodytą 6 punkte, tuomet turite 

teisę teikti Prašymą susigrąžinti pinigus ir jums bus taikomos šios Sąlygos. Prašom neteikti 

prašymų susigrąžinti pinigus, jei šiuos modelius pirkote iš kitų platintojų, nes jūsų prašymas bus 

atmestas. 

Įgaliotosios „Sony“ parduotuvės 

Pavadinimas Parduotuvės adresas  

„Avitela Vilnius“ Ukmergės g. 246A (buvęs PC „Iris“), Vilnius 

„Avitela Vilnius“ Liepkalnio g. 112 (PC „Maxima“), Vilnius 

„Avitela Kaunas“ Savanorių pr. 321, Kaunas 

„Avitela Kaunas“ K. Baršausko g. 66A (PC „Molas“), Kaunas 

„Avitela Klaipėda“ Taikos pr. 15 (PC „Avitela“), Klaipėda 

„Avitela Šiauliai“ Ateities g. 1 (šalia gimdymo namų), Šiauliai 

„Avitela Panevėžys“ Savitiškio g. 61 (PC „Ryo“), Panevėžys 

„Avitela Panevėžys“ Ukmergės g. 18 (PC „Iki“), Panevėžys 

„Avitela Alytus“ Jotvingių g. 10B (2 aukštas), Alytus 

„Avitela Jonava“ Žeimių g. 26A (PC „Norfa“), Jonava 

„Avitela Joniškis“ Upytės g. 19 (PC „Maxima“), Joniškis 

„Avitela Kėdainiai“ J. Basanavičiaus g. 80, Kėdainiai 

„Avitela Kretinga“ Žemaitės al. 29, Kretinga 

„Avitela Kupiškis“ Gedimino g. 53N, Kupiškis 

„Avitela Marijampolė“ Kauno g. 71 / K. Būgos g. 1, Marijampolė 

„Avitela Mažeikiai“ V. Burbos g. 2, Mažeikiai 

„Avitela Plungė“ J. Tumo-Vaižganto g. 81, Plungė 

„Avitela Rokiškis“ Nepriklausomybės a. 26, Rokiškis 

„Avitela Šilutė“ M. Jankaus g. 3, Šilutė 

„Avitela Tauragė“ Šilalės g. 87A, Tauragė 

„Avitela Telšiai“ Kęstučio g. 4, Telšiai 

„Avitela Ukmergė“ Vytauto g. 113 (PC „Eifelis“), Dukstynos k., Ukmergės r. 

„Avitela Utena“ J. Basanavičiaus g. 127 (PC „Norfa“), Utena 



„Avitela Web“ www.avitela.lt 

„Ogmina“  P. Lukšio g. 23 („Ogmios miestas“), Vilnius 

„Ogmina“  Viršuliškių g. 42 (PC „Mada“, 2 aukštas), Vilnius 

„Ogmina Web“ www.ogmina.lt 

„Elektromarkt Akropolis“ Ozo g. 25, Vilnius 

„Elektromarkt Alytus“ Naujoji g. 2C, Alytus 

„Elektromarkt Arena“ Gegužių g. 30, Šiauliai 

„Elektromarkt Bruklinas“ Pramonės g. 6, Šiauliai 

„Elektromarkt Elektrėnai“ Rungos g. 4, Elektrėnai 

„Elektromarkt Kaunas“ Savanorių pr. 255, Kaunas 

„Elektromarkt Klaipėda“ Taikos pr. 56, Klaipėda 

„Elektromarkt Marijampolė“ V. Kudirkos g. 3, Marijampolė 

„Elektromarkt Mažeikiai“ Sedos g. 18, Mažeikiai 

„Elektromarkt Naujoji Vilnia“ Parko g. 37A, Vilnius 

„Elektromarkt Nordika“ Vikingų g. 3, Vilnius 

„Elektromarkt Panevėžys“ Klaipėdos g. 92, Panevėžys 

„Elektromarkt Panorama“ Saltoniškių g. 9, Vilnius 

„Elektromarkt Veiveriai“ Veiverių g. 142A, Kaunas 

„Topo centras“ Ozo g. 25 (PC „Akropolis“), Vilnius 

„Topo centras“ (A lygis) Ukmergės g. 240, Vilnius 

„Topo centras“ (A lygis)  Žirmūnų g. 64 (PC „Rimi“), Vilnius  

„Topo centras“ (A lygis)  Ozo g. 18 (PC „Ozas“), Vilnius  

„Topo centras“ Upės g. 9 (PC VCUP), Vilnius  

„Topo centras“ Ukmergės g. 369 (PC „Big“), Vilnius  

„Topo centras“ (A lygis ) Savanorių pr. 206A, Kaunas 

„Topo centras“ (A lygis) Islandijos pl. 32 (PC „Mega“), Kaunas  

„Topo centras“ (A lygis)  Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PC „Akropolis“), Kaunas  

„Topo centras“ (A lygis) Taikos pr. 64, Klaipėda  

„Topo centras“ (A lygis)  Aido g. 8 (PC „Akropolis“), Šiauliai  

„Topo centras“ (A lygis)  Tilžės g. 109 (PC „Saulės miestas“), Šiauliai  

„Topo centras“ (A lygis)  Klaipėdos g. 143A (PC „Babilonas“), Panevėžys  

„Topo centras“ J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys 

„Topo centras“ Ūdrijos g. 1, Alytus 

„Topo centras“ Dariaus ir Girėno g. 3A, Marijampolė 

„Topo centras“ V. Kudirkos g. 3 (PC „Maxima“), Marijampolė  

„Topo centras“ Laisvės g. 7, Mažeikiai 

„Topo centras“ Žemaitijos g. 38 (PC „Rimi“), Mažeikiai 

„Topo centras“ Aušros g. 21, Utena 

„Topo centras“ J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai 

„Topo centras“ Kęstučio g. 20-1, Telšiai 

„Topo centras“ Veteranų g. 2 (PC „Iki“), Visaginas  

„Topo centras“ Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė  

„Topo centras“ Kauno g. 9, Ukmergė 

„Topo centras“ Žaltakalnio g. 20A, Plungė 



„Topo centras“ Cintjoniškių g. 13, Šilutė 

„Topo centras“ Gedimino g. 31B (PC „Iki“), Radviliškis 

„Topo centras“ M. K. Čiurlionio g. 55, Druskininkai 

„Topo centras“ Respublikos g. 106, Rokiškis 

„Topo centras“ Kęstučio g. 2, Biržai 

„Topo centras“ Algirdo g. 1A, Jurbarkas 

„Topo centras“ Vilniaus g. 126, Raseiniai 

„Topo centras“ Vytauto g. 17B, Prienai 

„Topo centras“ Vytauto g. 22, Varėna 

Internetinė parduotuvė  www.euronics.lt 

Internetinė parduotuvė  www.topocentras.lt 

Internetinė parduotuvė  www.technorama.lt 

„Technorama“ Taikos pr. 139 (PC „Big“), Klaipėda  

„Technorama“ Taikos pr. 61 (PC „Akropolis“), Klaipėda  

„Technorama“ Taikos pr. 39, Klaipėda 

„Technorama“ Lietuvininkų g. 68, Šilutė 

„Technorama“ Klaipėdos g. 37, Gargždai 

„Technorama“ Senamiesčio a. 1, Plungė 

„Fototechnika“ Smolensko g. 10A, Vilnius 

„Fototechnika Web“ www.fototechnika.lt 

„Fotofoto“  Švitrigailos g. 11B, Vilnius 

„Fotofoto“  Savanorių pr. 346 (PC „Savas“), Kaunas 

„Fotofoto Web“ http://www.fotofoto.lt/ 

Prekybos centras „Senukai“, 
„Statybų duona / DRIVE IN“ 

Prekybos centras „Senukai“, „Statybų duona / DRIVE IN“, 
Islandijos pl. 32, Kaunas 

Prekybos centras „Senukai“ Prekybos centras „Senukai“, Ukmergės g. 244, Vilnius 

Prekybos centras „Senukai“, 
„Statybų duona“ 

Prekybos centras „Senukai“, „Statybų duona“, Draugystės g. 8C, 
Kauna 

Prekybos centras „Senukai“ Prekybos centras „Senukai“, P. Lukšio g.34, prekybos centre 
Banginis, Vilnius 

Prekybos centras „Senukai“, 
„Statybų duona / DRIVE IN“ 

Prekybos centras „Senukai“, „Statybų duona / DRIVE IN“, Šilutės 
pl. 35/35A, Klaipėda 

Prekybos centras „Senukai“, 
„Statybų duona“ 

Prekybos centras „Senukai“, „Statybų duona“, Veiverių g. 148, 
Kaunas 

Prekybos centras „Senukai“, 
„Statybų duona / DRIVE IN“ 

Prekybos centras „Senukai“, „Statybų duona / DRIVE IN“, Vikingų 
g. 3, prekybos slėnyje NØRDIKA , Vilnius 

Prekybos centras „Senukai“ Prekybos centras „Senukai“, Pramonės g. 6, Šiauliai 

Prekybos centras „Senukai“, 
„Statybų duona“ 

Prekybos centras „Senukai“, „Statybų duona“, Darbo a. 7, 
Panevėžys 

 
 
Prašymo eiga – objektyvai, fotoaparatai su keičiamais objektyvais ir jų priedai 

6. Jei nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. (imtinai) iš įgaliotosios „Sony“ 

parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, pirkote bet kurį iš toliau nurodytų produktų (toliau – 

Produktai), tuomet turite teisę teikti Prašymą susigrąžinti pinigus ir jums bus taikomos šios 

Sąlygos. 



Kategorija  
Produktas 

Grąžinama pinigų 
suma 

Valiuta 

Objektyvai SAL100M28 100     EUR 

SAL135F18Z 200     EUR 

SAL135F28 150     EUR 

SAL1635Z2 150     EUR 

SAL2470Z2 200     EUR 

SAL24F20Z 100     EUR 

SAL300F28G2 500     EUR 

SAL35F14G 200     EUR 

SAL500F40G 1 000     EUR 

SAL50F14Z 150     EUR 

SAL70300G2 150     EUR 

SAL70400G2 200     EUR 

SAL85F14Z 150     EUR 

SEL1018 50     EUR 

SEL1635Z 140     EUR 

SEL1670Z 100     EUR 

SEL18200LE 60     EUR 

SEL24240 100     EUR 

SEL2470Z 100     EUR 

SEL28F20 40     EUR 

SEL30M35 25     EUR 

SEL35F14Z  150     EUR 

SEL35F18 40     EUR 

SEL35F28Z 80     EUR 

SEL50F14Z 150     EUR 

SEL50F18 30     EUR 

SEL50F18B 30     EUR 

SEL55210 30     EUR 

SEL55210B 30     EUR 

SEL55F18Z 100     EUR 

SEL70200G 100     EUR 

SEL70300G 100     EUR 

SEL90M28G 100     EUR 

SELP18105G 50     EUR 

SEL2470GM 150     EUR 

SEL70200GM 150     EUR 

SEL85F14GM 150     EUR 

Fotoaparatai ILCE7B 100     EUR 

ILCE7KB 100     EUR 

ILCE7M2B 200     EUR 

ILCE7M2KB 200     EUR 

ILCE7RM2B 300     EUR 

ILCE7SM2B 300     EUR 

Priedai  HVLF43M 40     EUR 

HVLF32M 30     EUR 

HVLF20M 20     EUR 



VGC1EM 30     EUR 

VGC2EM 35     EUR 

VGC77AM 30     EUR 

 

Visiems Prašymams dėl pinigų susigrąžinimo taikomos sąlygos 

7. Nesvarbu, dėl kokio tipo produkto (-ų) norite teikti prašymą, prašom užpildyti prašymą interneto 

svetainės adresu www.sony.lt/cashback. Jums reikės susikurti paskyrą ir elektroniniu būdu 

nurodyti produkto serijos numerį, prie Prašymo susigrąžinti pinigus prisegti ant produkto 

nurodyto serijos numerio nuotrauką ir originalaus atspausdinto pardavimo kvito kopiją.  

Visos prašymų formos, susijusios su Pinigų susigrąžinimo akcija, turi būti gautos iki 2018 m. vasario 

28 d. Vidurnakčio. Po nurodytos datos prašymai daugiau nebebus priimami. Prašymai gali būti 

teikiami tik praėjus 14 dienų nuo pirkimo datos. 

8. Visų „Sony“ produktų skaičius yra ribotas. 

 

9. Norėdami užpildyti prašymo formą, turite turėti prieigą prie pakankamai greito plačiajuosčio 

ryšio interneto ir galimybę atsisiųsti. Prašom atkreipti dėmesį, kad kai kurie dalyvio interneto 

paslaugų teikėjai gali taikyti papildomus mokesčius, priklausančius nuo interneto naudojimo 

sąlygų. 

 

10. Susigrąžinti pinigus galima tik už 5 punkte nurodytose įgaliotosiose parduotuvėse „Sony“ 

tiekiamus ir platinamus „Sony“ produktus. Prieš perkant produktą, rekomenduojame 

mažmeninės parduotuvės pardavėjo pasiklausti, ar jūsų planuojamam pirkiniui galioja šios 

Sąlygos. Išsamų įgaliotųjų „Sony“ parduotuvių sąrašą taip pat galite rasti „Sony“ pinigų 

susigrąžinimo svetainėje, kurios adresas nurodytas 7 punkte. „Sony“ neatsako už mažmeninės 

parduotuvės pardavėjo klaidinančius teiginius šiuo klausimu, o galutinis sprendimas, ar 

mažmeninės parduotuvės pardavėjas yra įgaliotasis asmuo, priklauso nuo „Sony“. 

 

11. Prašymas susigrąžinti pinigus nebus laikomas galiojančiu, jei pirkėjas įsigytą produktą grąžina 

mažmeninės parduotuvės pardavėjui ir už jį susigrąžina visą pinigų sumą. 

 

12. Priimamos tik tos prašymų formos, kuriose bus nurodytas galiojantis serijos numeris, prisegta 

ant produkto nurodyto serijos numerio nuotrauka ir pridėta originalaus atspausdinto pardavimo 

kvito / sąskaitos kopija, kurioje aiškiai nurodytas mažmeninės parduotuvės pavadinimas, 

produkto pavadinimas ir pirkimo data. Užsakymų internetu patvirtinimai nepriimami. Ranka 

išrašyti kvitai nebus priimami. Jei prašymo forma nebus išsamiai užpildyta, dalyvis apie tai bus 

informuotas el. paštu ir jam bus duota 10 (dešimt) kalendorinių dienų, per kurias jis turės 

išspręsti kilusias problemas ir atsiųsti teisingą bei galiojantį dokumentą, kuris atitiktų šiuos 

reikalavimus. 

 

13. Ši akcija skirta pirkėjams ir galioja tik tiems fiziniams asmenims, kurie produktą nusipirko iš 

tikrųjų. Šis pasiūlymas negalios prašymams, gautiems iš juridinių asmenų (pavyzdžiui, įmonių, 

organizacijų, įstaigų ir perpardavinėtojų). 



 

14. Kadangi ši akcija skirta pirkėjams, vienas fizinis asmuo daugiausia gali pateikti 3 prašymus 

(apsiribojant vienu prašymu kiekvienam modeliui).  

 

15. Atitikus visus kriterijus, prašom palaukti 28 dienas, kol gausite Grąžintinus pinigus. Jei iki 

nurodytos datos nespėsime to padaryti, tuomet tai padarysime kuo greičiau po jos.  

 

16. Pinigai bus grąžinami tiesioginio banko pavedimo forma į banko sąskaitą, kurią tvarko Lietuvoje 

esanti finansinė įstaiga, su sąlyga, kad bus nurodyti teisingi elektroniniai banko duomenys. 

Alternatyvaus pinigų grąžinimo būdo nėra. Prašom atkreipti dėmesį, kad pinigai bus grąžinami 

sėkmingai prašymus užpildžiusiems asmenims tiesioginiu banko pavedimu, jeigu jie bus nurodę 

teisingus banko duomenis, o jų pateiktas kvitas bus galiojantis ir įskaitomas. Prašymų teikėjams 

pinigai bus grąžinami eurais.  

 

 

Įvairios sąlygos 

17. Mes pasiliekame teisę sulaikyti ir (arba) atsisakyti atlikti Pinigų grąžinimo mokėjimą, jei įtariame, 

kad buvo pateiktas klaidingas arba apgaulingas prašymas, arba pateiktas prašymas neatitinka šių 

sąlygų. 

 

18. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti Akciją be išankstinio įspėjimo. Visų pasiūlymų, 

kuriems galioja Pinigų susigrąžinimo akcija, skaičius yra ribotas. „Sony“ pasilieka teisę prireikus 

pakeisti bet kokius pasiūlymus lygiavertį statusą ir vertę turinčiais produktais ar paslaugomis. 

 

19. Akcija negali būti naudojama kartu su bet kokia kita akcija. 

 

20. Grąžinami pinigai negali būti išmokėti kreditu, grynaisiais pinigais ar alternatyviu produktu. 

 

21. Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su savo prašymu, skambinkite mums telefonu 8 800 40 

008 arba susisiekite su mumis interneto svetainėje nurodytais kontaktais 

http://services.sony.lt/supportmvc/lt/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact. 

 

22. Visi nurodymai, susiję su prašymo forma, yra šių Sąlygų dalis. 

 

23. Prieš teikdami Prašymą dėl pinigų susigrąžinimo, prašymų teikėjai turės perskaityti ir sutikti su 

šiomis Sąlygomis ir „Sony“ privatumo politika, kurią galima rasti adresu 

http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_en_GB.html. 

24. Šios akcijos administravimo tikslais jūsų pateiktą asmeninę informaciją tvarkys „Sony Europe 
Limited“ ir paslaugas teikianti jos trečioji šalis.  
 

25. Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su jūsų asmeninės informacijos naudojimu, susisiekite 
su mumis užpildydami internetinę svetainės formą adresu 
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email. 
 

http://services.sony.lt/supportmvc/lt/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_en_GB.html
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email


26. Daugiau informacijos apie „Sony“ privatumo politiką rasite adresu 
http://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html. 
 

27. Šiai Akcijai taikoma Anglijos teisė ir visos šalys turės paklusti išimtinei Anglijos teismų 

jurisdikcijai.  

 

 

http://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html

