
1. Koop een van de actiemodellen tussen 26 april t/m 1 juli 2018.

2.  Ga naar <www.sony.be/acties> en selecteer de betreffende promotie.  
Klik vervolgens op ‘claim je cashback’ om het registratieformulier in te vullen.

3. Print het registratieformulier uit en stuur de volgende documenten op naar onderstaand adres:

- Ingevulde registratieformulier.

-  Een duidelijke aankoopbon (waarop alle gegevens staan zoals de winkelgegevens, de aankoopdatum, aangekochte product 
en de prijs). Niet volledige aankoopbonnen worden niet in behandeling genomen omdat wij dan niet de gevraagde gegevens 
kunnen controleren.

-  Originele streepjescode met serienummer uit de verpakking knippen. Zonder dit bewijs wordt een cashback aanvraag niet in 
behandeling genomen. Vraag in de winkel altijd om de originele verpakking. Wanneer u een product aanschaft zonder dit  
bewijs (de originele doos), wordt de cashback aanvraag niet in behandeling genomen.

SONY PROMOTIE 18-0158, POSTBUS 48, 3620 LANAKEN. Let op, u dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten.

4.  Na invulling van het registratieformulier ontvangt u van Sony ter bevestiging een e-mail met registratienummer,  
bewaar deze goed. Let erop dat deze e-mail ook in uw spamfilter of junkbox terecht kan komen.

5.  Sony controleert uw inzending en mits compleet en voldaan aan de gestelde actievoorwaarden wordt het retourbedrag op 
uw rekening gestort (of wordt de XB speaker verzonden) minimaal vanaf 6 weken na indiening van uw claim. Sony heeft deze 
tijd nodig voor de controle van het unieke serienummer. Ieder product heeft een uniek serienummer. Dit garandeert dat u 
eigenaar bent van dit product en recht heeft op de claim.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 070-270029 (€ 0,20 p/m) of stuur een e-mail naar 
sony@consumercare.info

Volg ons op sony.be -  http://twitter.com/SonyBelgie -  https://www.facebook.com/SonyBelgium

ACTIEVOORWAARDEN VAN  
DEZE CONSUMENTENACTIE:

*   Alleen geldig op de deelnemende modellen. Kijk voor de actievoorwaarden op www.sony.be/acties. 
Actieperiode 26 april t/m 1 juli 2018. ‘Sony’ en hun logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.

MODEL CASHBACK GIVE AWAY

KD43-XF8505 50 -

KD43-XF8577 50 -

KD43-XF8596 50 -

KD43-XF8599 50 -

KD49-XF8505 100 XB40

KD49-XF8577 100 XB40

KD49-XF8596 100 XB40

KD49-XF8599 100 XB40

KD49-XF9005 100 XB40

KD55-XF8505 100 XB40

MODEL CASHBACK GIVE AWAY

KD55-XF8577 100 XB40

KD55-XF8596 100 XB40

KD55-XF8599 100 XB40

KD55-XF9005 100 XB40

KD65-XF8505 200 XB60

KD65-XF8577 200 XB60

KD65-XF8596 200 XB60

KD65-XF8599 200 XB60

KD65-XF9005 200 XB60

Actievoorwaarden
- Deze actie geldt alleen op aankopen tussen 26 april t/m 1 juli 2018.

-  Inzendingen die na 14 juli binnenkomen, worden niet in behandeling genomen en 
komen niet in aanmerking voor een cashback. 

-  Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij officiële dealers van Sony  
die aan deze promotie deelnemen in de Benelux en het voordeel wordt alleen in  
de Benelux toegekend. Ga naar www.sony.be/acties voor een overzicht van  
deelnemende winkels.

-  Sony is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten op het 
verkooppunt. Voor deelname aan deze actie moet het product binnen de actieperio-
de zijn gekocht, gefactureerd en uitgeleverd. 

- Per e-mailadres en IBAN nummer kan slechts 1 x geregistreerd worden voor deze actie. 

-  De claim aanvraag kan alleen worden gedaan door de aanvrager zelf, met zijn/haar 
eigen adres-, e-mail-, en bankgegevens.

-  Sony is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde  
inzendingen.

-  Sony behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te 
wijzigen, zonder schriftelijke opgave.

-  In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Sony zich uitdrukkelijk het recht 
voor de betrokken deelnemer uit te sluiten voor alle huidige en toekomstige acties.

-  Deelnemers aan deze actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn. Deelname aan 
deze actie is voorbehouden aan consumenten.

- Per promotie kan er maximaal één claim worden ingediend.

-  Persoonsgegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

- Druk- en typefouten voorbehouden.




