
  Zmluvné podmienky 

1. Vyhlasovateľom akcie Cashback od Sony (ďalej ako „akcia”) je spoločnosť Sony Europe Limited 

(ďalej ako „Sony“) so sídlom na adrese Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. 

 

 

2. Formuláre žiadostí na túto adresu neodosielajte, pretože nebudú preposlané oddeleniu, ktoré 

tieto žiadosti zhromažďuje. Na ich podávanie používajte jedine webovú lokalitu na to určenú.  

 

3. Akcia sa vzťahuje iba na produkty, ktoré spoločnosť Sony dodala a distribuovala na území 

Slovenské republiky. 

 

4. Pozorne si preštudujte tieto zmluvné podmienky a zabezpečte súlad s ich ustanoveniami, aby ste 

predišli sklamaniu.  

Spracovanie žiadosti – fotoaparáty s vymeniteľným objektívom; IBA modely 

A7RM2 a A7SM2 

5. Ak ste si niektorý produkt zakúpili od niektorého zo špecializovaných predajcov spoločnosti Sony 

uvedených v bode 5 medzi 1. novembrom 2017 a 31. januárom 2018 (vrátane), máte nárok na 

nasledujúci cashback a platia aj zvyšné zmluvné podmienky. Neodosielajte žiadosti na cashback, 

ak ste tieto modely zakúpili od alternatívnych predajcov, pretože vaša žiadosť bude zamietnutá. 

Friendly name dropdown SAP name 
Cashback - SK 

Amount  Currency 

Interchangeable Lens Cameras ILCE7RM2B.CEC                      300      EUR  

Interchangeable Lens Cameras ILCE7SM2B.CEC                      300      EUR  

 

Špecializovaní predajcovia spoločnosti Sony 

PROLAIKA – Palackého 12, 811 02 
Bratislava 
 https://www.prolaika.sk/ 
 

 

 

Spracovanie žiadosti – kompaktné fotoaparáty, objektívy a iné fotoaparáty 

s vymeniteľným objektívom 

6. Ak ste si v čase od 1.novembra do 31.. januára 2018 (vrátane) zakúpili u autorizovaného predajcu 

spoločnosti Sony na území Slovenské republiky z nasledujúcich produktov (ďalej ako „produkty“), 

vzniká vám nárok na podanie žiadosti o cashback a platia aj zvyšné zmluvné podmienky. 

https://www.prolaika.sk/


Názov 
Cashback - SK 

částka  mena 

SAL100M28.AE                      100      EUR  

SAL135F18Z.AE                      200      EUR  

SAL135F28.AE                      150      EUR  

SAL1635Z2.SYX                      150      EUR  

SAL2470Z2.SYX                      200      EUR  

SAL24F20Z.AE                      100      EUR  

SAL300F28G2.AE                      500      EUR  

SAL35F14G.AE                      200      EUR  

SAL500F40G.AE                   1 000      EUR  

SAL50F14Z.AE                      150      EUR  

SAL70200G2.AE                      200      EUR  

SAL70300G2.SYX                      150      EUR  

SAL70400G2.AE                      200      EUR  

SAL85F14Z.AE                      150      EUR  

SEL1018.AE                         50      EUR  

SEL1635Z.SYX                      140      EUR  

SEL1670Z.AE                      100      EUR  

SEL18200LE.AE                         60      EUR  

SEL24240.SYX                      100      EUR  

SEL2470Z.AE                      100      EUR  

SEL28F20.SYX                         40      EUR  

SEL30M35.AE                         25      EUR  

SEL35F14Z.SYX                      150      EUR  

SEL35F18.AE                         40      EUR  

SEL35F28Z.AE                         80      EUR  

SEL50F14Z.SYX                      150      EUR  

SEL50F18.AE                         30      EUR  

SEL50F18B.AE                         30      EUR  

SEL55210.AE                         30      EUR  

SEL55210B.AE                         30      EUR  

SEL55F18Z.AE                      100      EUR  

SEL70200G.AE                      100      EUR  

SEL70300G.SYX                      100      EUR  

SEL90M28G.SYX                      100      EUR  

SELP18105G.AE                         50      EUR  

SEL2470GM.SYX                      150      EUR  

SEL70200GM.SYX                      150      EUR  

SEL85F14GM.SYX                      150      EUR  

ILCE7B.CE                      100      EUR  

ILCE7KB.CE                      100      EUR  

ILCE7M2B.CEC                      200      EUR  



ILCE7M2KB.CEC                      200      EUR  

HVLF43M.E17                         40      EUR  

HVLF32M.E17                         30      EUR  

HVLF20M.CE                         20      EUR  

VGC1EM.E17                         30      EUR  

VGC2EM.E17                         35      EUR  

VGC77AM.CE                         30      EUR  

 

Všeobecné podmienky vzťahujúce sa na všetky žiadosti o cashback 

 

7. Žiadosti o CASHBACK musia byť uplatnené až po 14 dňoch odo dňa zakúpenia daného výrobku. 

Žiadosti uplatnené skôr budú  odmietnuté. 

V každom prípade všetky žiadosti musia byť uplatnené najneskôr do 21. januára 2018. Po tomto 

dátume nebudú žiadne ďalšie žiadosti uplatnené. 

Aby sa zabránilo pochybnostiam, dátum na faktúre alebo potvrdení sa považuje za prvý deň. 

 

8. Bez ohľadu na typ zakúpeného produktu, ktorého sa vaša žiadosť týka, ju vyplňte online na tejto 

URL adrese: www.sony.sk/cashback. Na vyžiadanie cashbacku je potrebné vytvoriť si konto 

MySony a následne elektronickou formou odoslať sériové číslo produktu, fotografiu sériového 

čísla na tomto produkte a kópiu originálneho vytlačeného potvrdenia o nákupe. 

 

9. Dostupnosť všetkých produktov od spoločnosti Sony sa môže líšiť. 

 

10. Na úspešné vyplnenie formulára žiadosti sa vyžaduje prístup na internet s dostatočnou rýchlosťou 

širokopásmového pripojenia a možnosťou sťahovania. Vezmite na vedomie, že poskytovateľ 

internetových služieb účastníka si v závislosti od svojich zmluvných podmienok týkajúcich sa 

využívania internetu môže účtovať dodatočné poplatky. 

 

11. Cashback je k dispozícii iba v prípade oprávnených produktov od spoločnosti Sony, ktoré táto 

spoločnosť dodáva a distribuuje svojim špecializovaným predajcom uvedeným v bode 5 alebo 

svojim autorizovaným predajcom na území Spojeného kráľovstva, Írska a Ostrova Man (podľa 

toho, čo je primerané). Odporúčame vám, aby ste si vopred u svojho predajcu skontrolovali, či 

vám nákupom vzniká nárok v zmysle týchto zmluvných podmienok. Podrobnejšie informácie 

o predajcoch autorizovaných spoločnosťou Sony je k dispozícii aj na webovej lokalite cashbacku 

od spoločnosti Sony uvedenej v bode 7. V súvislosti s tým spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne 

zavádzajúce tvrdenia predajcov, pričom konečné rozhodnutie o udelení autorizácie predajcovi je 

výlučne v jej rukách. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Sony nebude brať do úvahy žiadosti 

týkajúce sa produktov zakúpených prostredníctvom služby eBay ani od predajcov tretích strán, 

ktorí tieto produkty ponúkajú prostredníctvom platformy Marketplace lokality Amazon.co.uk 

(a to tak nové, ako aj použité produkty). 

 

12. Žiadosť o cashback sa nedá uplatniť ani v prípade produktu, ktorý zákazník vráti predajcovi 

a dostane zaň refundáciu v plnej výške. 



 

13. Prijaté budú iba formuláre žiadosti s vyplneným platným sériovým číslom, fotografiou sériového 

čísla na príslušnom produkte a kópiou originálneho vytlačeného potvrdenia o nákupe, resp. 

kópiou faktúry k nákupu so zreteľne viditeľným menom predajcu, názvom produktu a dátumom 

zakúpenia. Potvrdenia o online objednávkach prijaté nebudú. Rovnako nebudú prijaté ani ručne 

vyplnené potvrdenia. V prípade neúplnej žiadosť bude účastník informovaný prostredníctvom e-

mailu a dostane 10 (desať) kalendárnych dní na vyriešenie akýchkoľvek nezrovnalostí a odoslanie 

správnych a platných dokumentov, ktoré spĺňajú uvedené požiadavky. 

 

14. Táto akcia je zameraná na zákazníkov a môže ju využiť jedine taký zákazník, ktorý si daný produkt 

priamo zakúpil. Na žiadosti od spoločností, organizácií a inštitúcií a ani na žiadosti od predajcov sa 

táto ponuka nevzťahuje. 

 

15. Vzhľadom na charakter akcie je maximálny povolený počet žiadostí na zákazníka 3 (a iba jedna 

žiadosť na každý z produktov).  

 

16. Po splnení všetkých kritérií je štandardný čas na vyplatenie cashbacku 28 dní. Ak sa nám tento 

termín nepodarí dodržať, vašu žiadosť sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr.  

 

17. Cashback prebehne v podobe priameho prevodného príkazu na účty, ktoré prevádzkuje finančná 

inštitúcia nachádzajúca sa na území Slovenské republiky. Predpokladom na jeho vykonanie je 

zadanie správnych elektronických bankových podrobností. Alternatívny spôsob vyplatenia 

cashbacku nie je možný. Vezmite na vedomie, že v prípade kladne vybavených žiadostí dostanú 

žiadatelia cashback prostredníctvom priameho prevodného príkazu za predpokladu, že poskytli 

správne bankové podrobnosti a potvrdenie je platné a čitateľné. Osobám na území Slovenské 

republiky bude cashback vyplatený v eurách.  

 

 

Rôzne podmienky 

18. Vyhradzujeme si právo na zdržanie a/alebo odmietnutie vyplatenia cashbacku v prípadoch, keď sa 

domnievame, že ide o falošnú alebo podvodnú žiadosť alebo o žiadosť, ktorá nie je v súlade 

s týmito podmienkami. 

 

19. Vyhradzujeme si právo na zrušenie tejto akcie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. 

Dostupnosť všetkých ponúk súvisiacich s cashbackom sa môže líšiť. Spoločnosť Sony si vyhradzuje 

právo nahradiť podľa potreby tieto ponuky produktmi alebo službami zodpovedajúceho stavu 

a hodnoty. 

 

20. Akciu nie je možné kombinovať s inou akciou. 

 

21. Vyplatenie cashbacku nie je možné zrealizovať v podobe kreditu, hotovosti ani iného produktu. 

 

 



22. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vašej žiadosti nám buď zavolajte na čísla 055 230 

2801 alebo nás kontaktujte prostredníctvom online webovej lokality na adrese 

http://services.sony.sk/supportmvc/sk/contact/email?cam=Cashback-DI-Winter-2017-CSE 

 

23. Všetky pokyny uvedené v rámci formulára žiadosti spadajú pod tieto zmluvné podmienky. 

 

24. O osobách, ktoré podajú žiadosť o cashback, sa predpokladá, že si prečítali tieto zmluvné 

podmienky a vyhlásenie spoločnosti Sony o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na 

stránke https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html, a že s nimi 

súhlasia. 

25. Osobné údaje, ktoré poskytnete, bude spracúvať spoločnosť Sony Europe Limited a jej 
poskytovateľ tretej strany na účely prevádzkovania tejto akcie.  
 

26. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa použitia vašich osobných údajov nás kontaktujte 
prostredníctvom online webového formulára na stránke 
http://services.sony.sk/supportmvc/sk/Contact/Pim 
 

27. Ďalšie informácie o vyhlásení spoločnosti Sony o ochrane osobných údajov nájdete na stránke 
https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html 

 

28. Na akciu sa vzťahuje anglické právo a všetky strany podliehajú výhradne jurisdikcii slovenských 

súdov.  

http://services.sony.sk/supportmvc/sk/contact/email?cam=Cashback-DI-Winter-2017-CSE
https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html
http://services.sony.sk/supportmvc/sk/Contact/Pim
https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html

