
 Obchodní podmínky 

1. Pořadatelem akce Cashback se Sony (dále jen „propagační akce“) je společnost Sony Europe 

Limited (dále jen „Sony“) se sídlem The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. 

(Sony Europe Limited, organizační složka Praha 4, Chodov, V Parku 2808/8, Postal Code 148 00, 

Czech Republic.) 

 

2. Na tuto adresu prosím neposílejte formuláře s nárokem na proplacení, protože nebudou 

předány agentuře, která nároky vybírá. Pro zadání nároků použijte webové stránky.  

 

3. Propagační akce platí pouze pro produkty, které byly dodány a distribuovány společností Sony 

v České republice. 

Jak této možnosti využít 

4. Pokud jste zakoupili jakýkoli z následujících produktů (dále jen „produkty“) od autorizovaného 

prodejce Sony nacházejícího se v České republice od 1. června 2017 do 31. srpna 2017 (včetně), 

pak jste oprávněni podat žádost na vrácení peněz. 

5.  

Produkt 
Cashback - CZ 

Částka Měna 

SAL100M28.AE                   2 700      CZK  

SAL135F18Z.AE                   5 500      CZK  

SAL135F28.AE                   4 100      CZK  

SAL1635Z2.SYX                   4 100      CZK  

SAL2470Z2.SYX                   5 500      CZK  

SAL24F20Z.AE                   2 700      CZK  

SAL300F28G2.AE                 13 700      CZK  

SAL35F14G.AE                   5 500      CZK  

SAL500F40G.AE                 30 000      CZK  

SAL50F14Z.AE                   4 100      CZK  

SAL70200G2.AE                   5 500      CZK  

SAL70300G2.SYX                   4 100      CZK  

SAL70400G2.AE                   5 500      CZK  

SAL85F14Z.AE                   4 100      CZK  

SEL1018.AE                   1 400      CZK  

SEL1635Z.SYX                   3 800      CZK  

SEL1670Z.AE                   2 700      CZK  

SEL18200LE.AE                   1 600      CZK  

SEL24240.SYX                   2 700      CZK  

SEL2470Z.AE                   2 700      CZK  

SEL28F20.SYX                   1 100      CZK  

SEL30M35.AE                      700      CZK  



SEL35F14Z.SYX                   4 100      CZK  

SEL35F18.AE                   1 100      CZK  

SEL35F28Z.AE                   2 200      CZK  

SEL50F14Z.SYX                   4 100      CZK  

SEL50F18.AE                      800      CZK  

SEL50F18B.AE                      800      CZK  

SEL55210.AE                      800      CZK  

SEL55210B.AE                      800      CZK  

SEL55F18Z.AE                   2 700      CZK  

SEL70200G.AE                   2 700      CZK  

SEL70300G.SYX                   2 700      CZK  

SEL90M28G.SYX                   2 700      CZK  

SELP18105G.AE                   1 400      CZK  

HVLF60M.E17                   1 600      CZK  

HVLF43M.E17                   1 100      CZK  

HVLF32M.E17                      800      CZK  

HVLF20M.CE                      500      CZK  

VGC1EM.E17                      800      CZK  

VGC2EM.E17                   1 000      CZK  

VGC77AM.CE                      800      CZK  

 

6. Bez ohledu na to, pro jaký typ produktu či produktů nárok uplatňujete, vyplňte prosím svůj nárok 

online na následující adrese sony.cz/cashback. Bude nutné, abyste si vytvořili účet služby 

MySony a elektronicky zadali sériové číslo produktu, fotografii sériového čísla na produktu 

samotném a kopii tištěného dokladu o koupi. Pak budete moci vznést nárok v rámci akce 

Cashback. 

 

Všechny formuláře na vznesení nároku podané v souvislosti s propagační akcí Cashback musejí 

být přijaty do půlnoci 15. září 2017. Po tomto datu nebudou žádné nároky akceptovány.  

 

7. Všechny produkty Sony podléhají podmínkám dostupnosti. 

 

8. Pro vyplnění formuláře na vznesení nároku je nutný přístup k internetu s dostatečně rychlým 

širokopásmovým připojením a možností stahování. Upozorňujeme, že vám mohou vzniknout 

další poplatky účtované poskytovatelem služeb na základě jeho podmínek používání internetu. 

 

9. Akce Cashback je k dispozici pouze pro takové produkty Sony, které byly dodány a distribuovány 

společností Sony autorizovaným prodejcům v České republice. Doporučujeme, abyste se před 

nákupem poradili s prodejcem a ověřili si, zda se kupovaný produkt kvalifikuje v rámci těchto 

podmínek a ustanovení. Prověřit si to můžete i na platformě pro autorizované prodejce 

společnosti Sony pro akci Cashback. Společnost Sony neodpovídá za zavádějící prohlášení 

prodejce, pokud jde o tuto akci, a konečné rozhodnutí o tom, zda je prodejce autorizovaný, 

záleží na společnosti Sony. Aby nedošlo k pochybnostem, společnost Sony nebude akceptovat 

žádné nároky v případě produktů zakoupených prostřednictvím serverů eBay, Amazon ani od 



prodejců třetích stran využívajících platformu Marketplace na webu Amazon.co.uk (bez ohledu 

na to, zda byl produkt nabízen jako nový nebo použitý). 

 

10. Nárok na vrácení peněz pomocí akce Cashback není platný v případě, kdy se jedná o vrácení 

produktu prodejci, po němž zákazník dostane zpět celou zaplacenou částku. 

 

11. Budou akceptovány pouze takové formuláře na vznesení nároku, které obsahují vyplněné 

sériové číslo, fotografii sériového čísla na produktu a kopii tištěného dokladu o koupi nebo 

faktury, kde je jasně uveden název prodejce, název produktu a datum nákupu. Potvrzení online 

objednávek jsou nepřijatelné. Rukou psané účtenky jsou nepřijatelné. V případě, že bude nárok 

neúplný, bude účastník informován e-mail a na vyřešení problémů a zaslání správného a 

platného dokumentu, který tyto požadavky splňuje, mu (jí) bude poskytnut termín v délce 10 

(deseti) kalendářních dní. 

 

12. Tato propagační akce je propagační akcí pro spotřebitele a je dostupná pouze původnímu 

spotřebiteli, který produkt zakoupil. Nároky od společností, organizací a institucí a nároky od 

prodejců jsou z této nabídky vyloučeny. 

 

13. Jelikož se jedná o propagační akcí pro spotřebitele, může jeden spotřebitel uplatnit maximálně 3 

nároky (a pouze jeden nárok na každý produkt).  

 

14. Na přijetí vašeho nároku v rámci akce Cashback nám prosím ponechte 28 dní od splnění všech 

kritérií. Tam, kde nebudeme schopní tento termín splnit, dokončíme uvedený postup co 

nejrychleji po uplynutí uvedené doby.  

 

15. Finanční prostředky v rámci akce Cashback budou poskytnuty prostřednictvím bankovního 

převodu na účty, které jsou vedeny u finanční instituce nacházející se v České republice. To vše 

za předpokladu, že budou poskytnuty správné elektronické bankovní údaje. Alternativní plnění 

nároku v rámci akce Cashback není možné. Upozorňujeme, že ti, kdo uspějí se svým nárokem v 

rámci akce Cashback, dostanou své finanční prostředky za předpokladu, že poskytli správné 

bankovní údaje a jejich doklad o koupi je platný a čitelný. Osoby uplatňující nárok z České 

Republiky obdrží finanční prostředky v rámci akce Cashback v českých korunách.  

 

 

Obecné použití 

16. Vyhrazujeme si právo pozdržet nebo odmítnout platbu finančních prostředků v rámci akce 

Cashback v případě podezření na podvodné uplatnění nároku nebo v případě, že byl vznesen 

nárok, který nesplňuje tyto podmínky. 

 

17. Vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat tuto propagační akci, a to bez předchozího upozornění. 

Všechny nabídky akce Cashback podléhají podmínkám dostupnosti. Společnost Sony si vyhrazuje 



právo nahradit podle potřeby jakékoli nabídky produktů nebo služeb odpovídajícího statutu a 

hodnoty. 

 

18. Propagační akce není dostupná v kombinaci s žádnou jinou propagační akcí. 

 

19. Platba finančních prostředků v rámci akce Cashback nemá žádnou alternativu v podobě kreditu, 

hotovosti nebo produktu. 

 

20. Máte-li jakékoli dotazy ohledně svého nároku, zavolejte nám na číslo +420 239016607 nebo 

nás kontaktujte přes online webové stránky na adrese: 

http://services.sony.cz/supportmvc/cs/contact/email?cam=Cashback-DI-Summer-2017-HU-RO-

CZ-GR-SK 

21. Veškeré pokyny uvedené ve formuláři na vznesení nároku jsou součástí těchto podmínek a 

ustanovení. 

 

22. Uplatníte-li nárok v rámci akce Cashback, potvrzujete tím, že jste si přečetli tyto Podmínky a 

ustanovení a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Sony na adrese 

https://www.sony.cz/eu/pages/privacy/cs_CZ/privacy_overview.html a souhlasíte s nimi. 

23. Poskytnuté osobní údaje budou pro účely správy této propagační akce zpracovány 
společností Sony Europe Limited, která je kontrolorem dat, a jejím poskytovatelem služeb 
třetí strany, kterým je společnost Sykes Global Service Limited, Calder House, 599 Calder 
Road, Edinburgh EH11 4GA, Velká Británie.  
 

24. Máte-li jakékoli dotazy týkající se použití vašich osobních údajů, kontaktujte nás 
prostřednictvím online webového formuláře na adrese 
https://services.sony.cz/supportmvc/cs/contact/pim 
 

25. Další informace o Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sony naleznete na adrese:  
https://www.sony.cz/eu/pages/privacy/cs_CZ/privacy_overview.html 

 

26. Tato propagační akce podléhá českým zákonům a všechny strany se podřizují exkluzivní 

jurisdikci anglických soudních dvorů. V případě jakékoli nejasnosti je rozhodným jazykem 

čestina.  
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