
Regler och vilkår 

1. Arrangøren av Cashback-kampanjen er Sony Nordic (Norge), et filial av Sony Europe Limited UK, NO995461005MVA, 

Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Norge. 

2. Vennligst ikke send skjemaer til denne adressen da de ikke vil bli videresendt og behandlet. Bruk vennligst kun kampanje-

nettsiden for å registrere krav.  

3. Kampanjen gjelder kun produkter som har blitt levert og distribuert av Sony i Norge.  

Slik får du din Cashback 

4. Dersom du har kjøpt noen av følgende produkter fra noen av de utvalgte Sony-forhandlerne mellom 15. mai 2017 t.o.m. 15. 

august 2017, har du rett til å sende inn krav om Cashback.  

 

Kategori Produkt 
Cashback 

NOK 

E-MOUNT APS-C SEL1018            450  

  SEL1670Z            900  

  SELP18105G            450  

  SEL18200LE            550  

  SEL55210            275  

  SEL30M35            225  

  SEL35F18            350  

  SEL50F18            275  

E-MOUNT FF SEL2470Z            900  

  SEL35F28Z            750  

  SEL55F18Z            900  

  SEL70200G            900  

  SEL1635Z         1 250  

  SEL24240            900  

  SEL35F14Z         1 350  

  SEL90M28G            900  

  SEL70300G            900  

  SEL50F14Z         1 350  

  SEL28F20            350  

A-MOUNT FF SAL135F18Z         1 800  

  SAL1635Z2         1 350  

  SAL2470Z2         1 800  

  SAL24F20Z            900  

  SAL50F14Z         1 350  

  SAL85F14Z         1 350  

  SAL70200G2         1 800  

  SAL70300G2         1 350  

  SAL70400G2         1 800  

  SAL35F14G         1 800  

  SAL300F28G2         4 500  

  SAL500F40G         9 000  

  SAL100M28            900  

  SAL135F28         1 350  

Blitz HVL-F60M            550  

  HVL-F43M            350  

  HVL-F32M            275  



  HVL-F20M            175  

Grep VG-C1EM            275  

  VG-C2EM            325  

  VG-C77AM            275  

 

 

 

5. Uavhengig av produkttype, vennligst registrer ditt krav elektronisk på www.sony.no/cashback. For å gjøre dette må du 

skape en MySony-konto og inkludere produktets serienummer, et bilde av serienummeret på selve produktet samt en kopi 

av din originale kvittering.  

Samtlige krav for Cashback-kampanjen må være mottatt innen midnatt 15.september 2017. Ingen krav aksepteres etter satt 

dato.  

6. Alle Sony-produkter avhenger av tilgjengelighet.  

7. Det er nødvendig med tilgang til internett med tilstrekkelig bredbåndshastighet og nedlastningskapasitet for å fylle ut 

søknaden. Vær oppmerksom på at det kan forekomme ytterligere avgifter pålagt av din internettleverandør, avhengig av 

deres vilkår og betingelser for bruk av internett.  

8. Cashback er kun tilgjengelig på Sony-kvalifiserte produkter som har blitt levert og distribuert av Sony til utvalgte autoriserte 

forhandlere i Norge. Vi anbefaler at du sjekker med den aktuelle forhandler før innkjøp for å sikre at kjøpet kvalifiserer 

under disse vilkårene. Du kan se hvilke forhandlere som er Sony-autoriserte på Sonys Casback-platform.  Sony er ikke 

ansvarlig for forhandlerens misvisende uttalelser i denne sammenheng, og den endelige avgjørelsen om hvorvidt en 

forhandler er autorisert ligger hos Sony. For å unngå tvil vil Sony ikke akseptere krav mot produkter som er kjøpt fra eBay, 

Amazon eller fra tredjepartselgere på Amazons markedsplatform (enten den står oppført som ny eller brukt).  

9. Du kan ikke søke om Cashback på et produkt der kunden har returnert varen til forhandleren og fått full refusjon.  

10. Kun skjemaer med gyldig serienummer, bilde av serienummeret på produktet, samt en kopi av den originale 

kvitteringen/salgsfaktura som viser navn på forhandleren, produktnavnet og innkjøpsdato, vil aksepteres. Elektroniske 

ordrebekreftelser vil ikke bli akseptert, heller ikke håndskrevne kvitteringer. Ved en ufullstendig søknad vil du informeres via 

e-post og bli gitt 10 kalenderdager til å løse eventuelle problemer og sende inn riktig og gyldig dokumentasjon i henhold til 

disse kravene.  

11. Denne kampanjen er en forbruker-kampanje og er kun tilgjengelig for den opprinnelige forbruker som har kjøpt produktet. 

Krav fra bedrifter, organisasjoner og institusjoner, samt krav fra forhandlere, er ekskludert fra dette tilbudet.  

12. Da dette er en forbrukerkampanje kan hver forbruker maksimalt søke om 3 Cashbacks (og kun ett krav per produkt).  

13. Din Cashback vil bli betalt ut innen 28 dager etter vi har mottatt din fullstendige søknad i samsvar med kravene. Skulle vi 

ikke møte denne fristen vil pengene bli utbetalt så raskt som mulig.  

14. Din Cashback vil bli utbetalt i form av en direkte bankoverføring til bankkontoer som drives av en finansiell institusjon i 

Norge. Det antas at korrekte elektroniske bankdetaljer er oppgitt. Alternativ Cashback-betaling er ikke mulig. Merk at 

godkjente Cashback-betalinger utbetales via direkte bankoverføringer under den forutsetning at korrekte bankdetaljer er 

oppgitt, samt gyldig og lesbar kvittering. Viktig! Grunnet lokale vekslingskurser og andre avgifter fra banken din kan du 

oppleve at summen av din Cashback er mer enn det du hadde forventet. Om det forekommer at du mottar en lavere sum 

enn oppgitt, vennligst kontakt Sony på CampaignInfo.no@eu.sony.com. 

Generelle Vilkår 

15. Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake og/eller nekte utbetaling av Cashback der vi har mistanke om falske eller 

uredelige krav, eller der krav har blitt gjort som ikke er i samsvar med vilkårene.  

16. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake kampanjen når som helst, uten forvarsel. Alle Cashback-tilbud avhenger av 

tilgjengelighet. Sony forbeholder seg retten til å substituere kampanjeprodukter med produkter og tjenester av tilsvarende 

status og verdi om nødvendig.  

17. Kampanjen kan ikke kombineres med andre kampanjer.  

18. Det finnes ingen kreditt-, produkt- eller kontantalternativ til Cashback-utbetalingen.  

19. Har du noen spørsmål angående din Cashback-søknad, ring vennligst din lokale kundeservice på +47 23162592 eller kontakt 

oss på CampaignInfo.no@eu.sony.com.  

20. Alle instruksjoner omhandlende søknadskjemaet er en del av disse Vilkår og Betingelser.  

21. Ved å hevde din Cashback antas det at du har lest og akseptert disse Vilkår og Betingelser, samt Sony´s retningslinjer for 

personvern, tilgjengelig på http://www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html  
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22. Den personlige informasjonen du oppgir vil bli behandlet av Sony Europe Limited og deres tredjepartsleverandør, Sykes 
Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom, for å administrere denne 
kampanjen.   

23. Har du noen spørsmål angående bruk av dine personlige data, vennligst kontakt oss via vårt elektroniske skjema på nett 
https://services.sony.no/supportmvc/no/contact/pim  

24. For mer informasjon om Sonys personvernerklæring, vennligst se 
http://www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html  

25. Denne kampanjen er underlagt norsk lov, og alle parter er underlagt rettspraksis i norsk domstol.  

 

http://www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html

