
 Termeni şi condiţii 

1. Promotorul promoţiei Stimulente în bani de la Sony (Cashback with Sony) („Promoţie”) este 

Sony Europe Limited („Sony”) cu sediul în The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 

0XW. 

 

2. Nu trimiteţi formularele de solicitare la această adresă, deoarece nu vor fi înaintate Agenţiei 

care adună solicitările. Folosiţi numai site-ul web pentru a depune solicitările.  

 

3. Promoţia este valabilă numai pentru produsele care au fost furnizate şi distribuite de Sony în 

Romania. 

Cum faceţi solicitarea 

4. Dacă aţi achiziţionat unul dintre produsele următoare („Produse”) de la un distribuitor autorizat 

de Sony aflat în Romania între 15 mai 2017 şi 15 august 2017 (inclusiv), atunci aveţi dreptul să 

trimiteţi o solicitare pentru stimulentul în bani. 

5.  

Categorie Produs 
Valoarea 
Cashback 

Obiective APS-C cu montura E SEL1018 
SEL1670Z 
SEL18200LE 
SEL30M35 
SEL35F18 
SEL50F18 
SEL50F18B 
SEL55210 
SEL55210B 
SELP18105G 

 220 lei    
 440 lei 
 260 lei     
 110 lei     
 180 lei     
 130 lei     
 130 lei     
 130 lei     
 130 lei     
 220 lei     

Obiective Full-Frame cu montura E SEL1635Z 
SEL24240 
SEL2470Z 
SEL28F20 
SEL35F14Z 
SEL35F28Z 
SEL50F14Z 
SEL55F18Z 
SEL70200G 
SEL70300G 
SEL90M28G 

 620 lei        
 440 lei         
 440 lei         
 180 lei         
 660 lei         
 350 lei         
 660 lei         
 440 lei         
 440 lei         
 440 lei         
 440 lei         

Obiective Full-Frame cu montura A SAL100M28 
SAL135F18Z 
SAL135F28 
SAL1635Z2 
SAL2470Z2 
SAL24F20Z 
SAL300F28G2 

 440 lei     
 880 lei     
 660 lei     
 660 lei     
 880 lei     
 440 lei     
 2.200 lei     



SAL35F14G 
SAL500F40G 
SAL50F14Z 
SAL70200G2 
SAL70300G2 
SAL70400G2 
SAL85F14Z 

 880 lei     
 5.000 lei     
 660 lei     
 880 lei     
 660 lei     
 880 lei     
 660 lei     

Accesorii HLV-F60M 
HLV-F43M 
HLV-F32M 
HLV-F20M 
VG-C1EM 
VG-C2EM 
VG-C77AM 

260 lei 
180 lei 
130 lei 
  90 lei 
130 lei 
150 lei 
130 lei 

 

6. Indiferent de tipul produsului pentru care depuneţi solicitarea, vă rugăm să completaţi 

solicitarea online la următoarea adresă URL www.sony.ro/cashback  . Va trebui să creaţi un cont 

MySony şi să includeţi în mod electronic seria produsului, o fotografie cu seria produsului şi o 

copie a facturii originale/bonului original pentru a solicita stimulentul în bani. 

 

Toate formularele de solicitare trimise pentru Promoţia stimulentelor în bani trebuie să fie 

primite până la miezul nopţii din data de 31 August 2017. Solicitările nu mai sunt acceptate 

după această dată.  

 

7. Toate produsele Sony depind de disponibilitate. 

 

8. Trebuie să aveţi acces la internet cu viteză suficientă în lăţimea de bandă şi posibilitatea de 

descărcare pentru a completa formularul solicitării. Reţineţi că pot exista taxe suplimentare 

impuse de furnizorii de servicii de internet ai participanţilor, în funcţie de termenii şi condiţiile de 

utilizare a internetului. 

 

9. Promoţia stimulentelor în bani este valabilă numai pentru produsele Sony participante, care au 

fost furnizate şi distribuite de Sony prin distribuitorii săi autorizaţi din Romania. Vă recomandăm 

să consultaţi comerciantul înainte de achiziţionare pentru a vă asigura că achiziţia dvs. participă 

la Promoţie conform termenilor şi condiţiilor. Mai puteţi consulta platforma Sony Cashback 

pentru a găsi distribuitorii autorizaţi de Sony. Sony nu îşi asumă răspunderea pentru anunţurile 

eronate ale comercianţilor în această privinţă şi decizia finală dacă un comerciant este sau nu 

autorizat de Sony. Pentru a evita orice dubiu, Sony nu va accepta solicitările pentru produsele 

achiziţionate de pe eBay, Amazon sau de la vânzători terţi prin platforma Marketplace de pe 

Amazon (indiferent dacă produsul apare ca fiind nou sau uzat). 

 

10. O solicitare în cadrul Promoţiei stimulentelor în bani nu poate fi validată pentru un produs pe 

care clientul l-a returnat comerciantului şi i s-a rambursat întreaga sumă. 

 

11. Vor fi acceptate numai formularele de solicitare în care s-a completat seria corectă, sunt însoţite 

de o fotografie a seriei de pe produs şi de o copie a facturii originale/bonului original care indică 

http://www.sony.ro/cashback


clar numele comerciantului, denumirea produsului şi data achiziţiei. Nu se acceptă confirmările 

comenzilor online şi chitanţele scrise de mână. În cazul unei solicitări incomplete, participantul 

va fi informat prin e-mail şi va avea la dispoziţie un termen de 10 (zece) zile calendaristice pentru 

a rezolva problemele şi pentru a trimite documentul corect şi valabil care să respecte aceste 

cerinţe. 

 

12. Această Promoţie este destinată consumatorilor şi este valabilă numai pentru consumatorul 

iniţial care a achiziţionat produsul. Solicitările din partea companiilor, organizaţiilor, instituţiilor 

şi revânzătorilor sunt excluse de la această ofertă. 

 

13. Deoarece Promoţia se adresează consumatorilor, un consumator poate depune cel mult 3 

solicitări (şi numai o solicitare per produs).  

 

14. Veţi primi stimulentul în bani în termen de 28 de zile odată ce sunt respectate toate criteriile; 

dacă nu vom reuşi să ne încadrăm în acest termen, vom face acest lucru în cel mai scurt timp 

posibil după expirarea termenului.  

 

15. Veţi primi stimulentul în bani prin transfer bancar direct din conturi operate de o instituţie 

financiară aflată în Marea Britanie, presupunând că aţi furnizat corect detaliile bancare 

electronice. Nu este posibilă furnizarea stimulentului în bani prin altă modalitate. Reţineţi că 

solicitanţii acceptaţi vor primi stimulentul în bani prin transfer bancar direct dacă au fost incluse 

detaliile bancare corecte şi chitanţa/factura este valabilă şi lizibilă. Solicitanţii din Romania  vor 

primi stimulentul în bani în RON.  

 

 

Dispoziţii generale 

16. Ne rezervăm dreptul de a opri şi/sau refuza plata stimulentului în bani dacă suspectăm că 

solicitarea este falsă sau frauduloasă sau dacă nu respectă aceşti termeni. 

 

17. Ne rezervăm dreptul de a contramanda Promoţia în orice moment, fără înştiinţare. Toate 

ofertele stimulentelor în bani depind de disponibilitate. Sony îşi rezervă dreptul de a înlocui orice 

ofertă, după caz, cu produse sau servicii cu un statut şi o valoare echivalente. 

 

18. Promoţia nu este valabilă cumulată cu alte promoţii. 

 

19. Nu există alternativă sub formă de credit, numerar sau produse la plata stimulentului în bani. 

 

20. Dacă aveţi întrebări legate de solicitarea dvs., contactaţi-ne telefonic la numărul : 

 

 +40 372723019  sau online pe site-ul web la adresa 

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

CZ-GR-SK 

http://services.sony.ro/supportmvc/ro/contact/email?cam=Cashback-DI-Summer-2017-HU-RO-CZ-GR-SK
http://services.sony.ro/supportmvc/ro/contact/email?cam=Cashback-DI-Summer-2017-HU-RO-CZ-GR-SK


 

Toate instrucţiunile primite în formularul de solicitare fac parte din termeni şi condiţii.       

Solicitând stimulentul în bani, vom considera că aţi citit şi acceptat termenii şi condiţiile şi   

politica de confidenţialitate de la Sony disponibilă la adresa: 

https://www.sony.ro/eu/pages/privacy/ro_RO/privacy_overview.html 

21. Informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi vor fi prelucrate de către Sony Europe 
Limited în calitate de verificator al datelor, iar furnizorul său terţ de servicii Sykes Global 
Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom în 
calitate de procesator al datelor în scopul administrării acestei Promoţii.  
 

22. Dacă aveţi întrebări referitoare la modul în care utilizăm informaţiile dvs. cu caracter 
personal, contactaţi-ne prin intermediul formularului web online la dresa 
https://services.sony.ro/supportmvc/ro/contact/pim 

 

23. Pentru informaţii suplimentare privind declaraţia de confidenţialitate de la Sony, accesaţi: 
https://www.sony.ro/eu/pages/privacy/ro_RO/privacy_overview.html 

 

24. Promoţia este guvernată de legislaţia britanică şi toate părţile se supun în exclusivitate 

jurisdicţiei judecătoreşti britanice. În cazul unei confuzii, limba engleză are prioritate.  

 

https://www.sony.ro/eu/pages/privacy/ro_RO/privacy_overview.html
https://services.sony.ro/supportmvc/ro/contact/pim
https://www.sony.ro/eu/pages/privacy/ro_RO/privacy_overview.html

