
Regler og vilkår  
 

1. Udbyderen af Cashback med Sony (”Kampagnen”) er Sony Nordic (Denmark) filial af Sony Europe Limited 

(UK), Cvr Nr. 32892027, Industriparken 29, DK-2750 Ballerup, Denmark 

2. Vær venlig ikke at sende formularer til denne adresse, da de ikke vil blive fremsendt til bureauet der 

indsamler kravene. Brug venligst kun hjemmesiden til at indtaste fordringer. 

3. Kampagnen gælder kun for produkter, der er blevet leveret og distribueret af Sony inden for Danmark. 

Sådan får du din cashback 

 

4. Hvis du har købt et af følgende produkter fra en autoriseret Sony-forhandler beliggende i Danmark mellem 

den 15. maj 2017 og 15. August 2017 så er du berettiget til at indgive krav på Cashback. 

Kategori Produkt 
Cashback 

DKK 

E-MOUNT APS-C SEL1018            375  

  SEL1670Z            750  

  SELP18105G            375  

  SEL18200LE            450  

  SEL55210            225  

  SEL30M35            200  

  SEL35F18            300  

  SEL50F18            225  

E-MOUNT FF SEL2470Z            750  

  SEL35F28Z            600  

  SEL55F18Z            750  

  SEL70200G            750  

  SEL1635Z         1 050  

  SEL24240            750  

  SEL35F14Z         1 125  

  SEL90M28G            750  

  SEL70300G            750  

  SEL50F14Z         1 125  

  SEL28F20            300  

A-MOUNT FF SAL135F18Z         1 500  

  SAL1635Z2         1 125  

  SAL2470Z2         1 500  

  SAL24F20Z            750  

  SAL50F14Z         1 125  

  SAL85F14Z         1 125  

  SAL70200G2         1 500  

  SAL70300G2         1 125  

  SAL70400G2         1 500  

  SAL35F14G         1 500  

  SAL300F28G2         3 700  

  SAL500F40G         7 500  

  SAL100M28            750  



  SAL135F28         1 125  

Flash HVL-F60M            450  

  HVL-F43M            300  

  HVL-F32M            225  

  HVL-F20M            150  

Greb VG-C1EM            225  

  VG-C2EM            275  

  VG-C77AM            225  

 

  

 
5. Uanset hvilket type produkt (er), som du gør krav på, bedes du udfylde dit krav online på følgende web 

adresse www.sony.dk/cashback. Du bliver nødt til at oprette en MySony konto og inkluder elektronisk 

serienummeret på produktet, et foto af serienummeret på selve produktet, og en kopi af den originale 

trykte kvittering, for at du kan gøre krav på Cashback. 

Alle ansøgningsskemaer der er indgivet for den Cashback kampagne skal være modtaget inden midnat 

den 15. september 2017. Ingen krav vil blive accepteret efter denne dato. 

6. Alle produkter fra Sony er afhængig af tilgængelighed. 

7. Det er nødvendigt at have adgang til internettet med tilstrækkelig bredbåndshastighed og download-

kapacitet for at udfylde kravet. Bemærk, at der kan være ekstra gebyrer pålagt af individets 

internetudbyder afhængigt af deres vilkår og betingelser for brug af internettet. 

8. Cashback er kun tilgængelig på Sony’s kvalificerende produkter, der er leveret og distribueret af Sony til 

sine udvalgte autoriserede forhandlere i Danmark. Vi anbefaler, at du tjekker med din forhandler, for at 

sikre, at dit køb kvalificerer sig til disse vilkår og betingelser. Du kan også tjekke på Sony’s cashback 

platform for Sony autoriserede forhandlere. Sony er ikke ansvarlig for en forhandlerens vildledende 

udsagn i denne henseende, og den endelige beslutning om, hvorvidt en forhandler er autoriseret ligger 

hos Sony. For at undgå enhver tvivl, vil Sony ikke acceptere krav mod produkter købt fra eBay, Amazon.dk 

eller fra tredjepart sælgere på Amazon.dk-markedspladsen platform (hvad enten der er anført som ny 

eller brugt). 

9. Et krav om Cashback kan ikke på gyldig vis indgives for et produkt, hvor en kunde returnerer det til 

forhandleren og modtager en fuld refundering. 

10. Kun formularer med et gyldigt serienummer udfyldt, et foto af serienummeret på produktet og en kopi af 

den trykte originale kvittering / faktura, der tydeligt viser navnet på den forhandler, navnet på produktet 

og købsdato vil blive accepteret. Online ordrebekræftelser er ikke acceptable. Håndskrevne kvitteringer vil 

ikke blive accepteret. I tilfælde af et ufuldstændig krav, vil deltageren blive informeret via e-mail, og han / 

hun vil blive givet en frist på 10 (ti) kalenderdage til at løse eventuelle problemer og for at sende en 

korrekt og gyldigt dokument, der opfylder disse krav. 

11. Denne kampagne er en forbruger kampagne og er kun tilgængelig for den oprindelige forbruger, der har 

købt produktet. Krav fra virksomheder, organisationer og institutioner og krav fra forhandlere er 

udelukket fra dette tilbud. 

12. Da dette er en forbruger kampagne, kan maksimalt 3 krav foretages af én forbruger (og kun ét krav pr 

produkt). 

13. Der kan gå op til 28 dage for modtagelse af din Cashback, når alle kriterier er opfyldt; hvor vi ikke er i stand 

til at overholde denne frist, så vil vi gøre det så hurtigt som muligt derefter. 

 
 



14. Din Cashback vil blive ydet i form af en direkte bankoverførsel til konti, der drives af et pengeinstitut 

beliggende i Danmark. Dette er på antagelsen om, at korrekte elektroniske bankoplysninger leveres. 

Alternativ cashback opfyldelse er ikke mulig. Bemærk, at succesfulde ansøgere vil få deres Cashback 

leveret ved direkte bankoverførsel forudsat korrekte bankoplysninger er medtaget og kvittering er gyldig 

og læsbar. Vigtig! På grund af de lokale kurser og andre gebyrer, som din bank, kan du opleve, at 

mængden af din cash back er mere end forventet. Hvis det sker, at du modtager et lavere beløb end 

angivet, skal du kontakte Sony på CampaignInfo.da@eu.sony.com. 

 

Generalle vilkår 
15. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde og / eller nægte betaling af Cashback hvor vi har mistanke om, 

at nogen på falsk eller svigagtig måde har gjort krav, eller når ansøgningen er blevet gjort, som ikke er i 

overensstemmelse med disse vilkår. 

16. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække kampagnen til hver en tid uden varsel. Alle Cashback tilbud er 

afhængig af tilgængelighed. Sony forbeholder sig retten til at erstatte tilbud for produkter eller tjenester 

med tilsvarende status og værdi som nødvendigt. 

17. Kampagnen er ikke tilgængelig i forbindelse med andre kampagnetilbud. 

18. Der er ingen mulighed for at få kredit, kontanter eller alternativt produkt til tilbagebetaling  

19. Skulle du have nogen spørgsmål i forhold til dit krav, bedes du ringe til os på +45 70112105 og eller maile 

CampaignInfo.da@eu.sony.com 

20. Alle instruktionerne i ansøgningsformularen er en del af disse vilkår og betingelser. 

21. Ved at gøre krav på en tilbagebetaling vil ansøgerne blive anset for at have læst og accepteret disse vilkår 

og betingelser og Sonys fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på 

https://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html 

22. Personlige oplysninger, som du giver, vil blive behandlet af Sony Europe Limited, og dets tredjeparts 

serviceudbyder, Sykes Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, 

United Kingdom, med henblik på at administrere denne kampagne. Hvis du har spørgsmål vedrørende 

vores brug af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via vores online webformular på  

https://services.sony.dk/supportmvc/da/contact/pim 

23. For mere information om Sonys fortrolighedserklæring, kan du besøge: 
https://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html 

24. Denne kampagne er underlagt dansk ret og alle parter forelægger enekompetence til de danske 

domstole.  
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