
Kampanjaehdot 

1. Sonyn Cashback-kampanjan järjestäjä on Sony Nordic (Finland), Sony Europen Suomen sivuliike,FI23356632,  Äyritie 20, 
01510 Vantaa, Suomi.  

2. Huomaathan, että tähän osoitteeseen lähetettyjä lomakkeita ei tulla käsittelemään. Pyydämme sinua ystävällisesti 
lähettämään cashback-hakemuksesi vain verkon kautta.   

3. Kampanja koskee vain Sonyn Suomessa toimittamia ja jakamia tuotteita.  
 
Näin haet cashback-hyvitystä 

4. Jos olet ostanut samalla ostokerralla yhden tässä listatuista Sonyn 4K HDR -televisioista sekä yhden tässä listatuista Dolby 
Atmos -soundbareista kampanjaan osallistuvalta jälleenmyyjältä 8.10.2018-6.1.2019 välisenä aikana, olet oikeutettu 
hakemaan cashback-hyvitystä. Molempien tuotteiden (Sony 4K HDR TV + Sony Dolby Atmos -soundbar) tulee olla ostettu 
samana päivänä, samana ajankohtana, samassa myymälässä ja näkyä samalla kuitilla. 
 

TV HT-ZF9 CASHBACK  TV HT-XF9000 CASHBACK 
KD-85XF8596 +HT-ZF9 € 150  KD-85XF8596 +HT-XF9000 € 100 
KD-75XF9005 +HT-ZF9 € 150  KD-75XF9005 +HT-XF9000 € 100 
KD-75XF8596 +HT-ZF9 € 150  KD-75XF8596 +HT-XF9000 € 100 
KD-70XF8305 +HT-ZF9 € 150  KD-70XF8305 +HT-XF9000 € 100 
KD-65XF9005 +HT-ZF9 € 150  KD-65XF9005 +HT-XF9000 € 100 
KD-65XF8599 +HT-ZF9 € 150  KD-65XF8599 +HT-XF9000 € 100 
KD-65XF8596 +HT-ZF9 € 150  KD-65XF8596 +HT-XF9000 € 100 
KD-65XF8577 +HT-ZF9 € 150  KD-65XF8577 +HT-XF9000 € 100 
KD-65XF8505 +HT-ZF9 € 150  KD-65XF8505 +HT-XF9000 € 100 
KD-60XF8305 +HT-ZF9 € 150  KD-60XF8305 +HT-XF9000 € 100 
KD-55XF9005 +HT-ZF9 € 150  KD-55XF9005 +HT-XF9000 € 100 
KD-55XF8599 +HT-ZF9 € 150  KD-55XF8599 +HT-XF9000 € 100 
KD-55XF8596 +HT-ZF9 € 150  KD-55XF8596 +HT-XF9000 € 100 
KD-55XF8577 +HT-ZF9 € 150  KD-55XF8577 +HT-XF9000 € 100 
KD-55XF8505 +HT-ZF9 € 150  KD-55XF8505 +HT-XF9000 € 100 
KD-55XF8096 +HT-ZF9 € 150  KD-55XF8096 +HT-XF9000 € 100 

 

5. Täytä hakulomake verkossa osoitteessa www.sony.fi/cashback. Sinun tulee luoda MySony-tili ja liittää sähköisesti mukaan 
tuotteen sarjanumero, kuva sarjanumerosta tuotteessa ja kopio alkuperäisestä ostokuitista lunastaaksesi cashback-
hyvityksesi. 

Kaikki cashback-hakemukset tulee olla jätettynä 6. helmikuu 2019 keskiyöhön mennessä. Hakemuksia ei oteta vastaan 
tämän ajankohdan jälkeen. Hyvitysten hakuaika alkaa 15.10.2018. 

6. Kaikki Sony-tuotteet ovat riippuvaisia saatavuudesta. 
7. Täyttääksesi hakemuslomakkeen tarvitset riittävän nopean laajakaistayhteyden ja latausvalmiuden. Huomaathan, että 

Internet-palveluntarjoajasi saattaa asettaa lisämaksuja riippuen Internet-käyttöehdoistasi. 
8. Cashback-hyvitys koskee vain Sonyn kampanjaan kuuluvia tuotteita, jotka Sony on toimittanut ja jakanut valituille 

valtuutetuille jälleenmyyjilleen Suomessa. Suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ennen ostoa tuotteen 
soveltuvuuden näihin ehtoihin. Voit myös käyttää Sonyn cashback-foorumia tarkistaaksesi Sonyn valtuutetut jälleenmyyjät. 
Sony ei ole vastuussa jälleenmyyjien harhaanjohtavista lausunnoista tähän liittyen ja lopullinen päätös siitä, onko 
jälleenmyyjä valtuutettu vai ei, on Sonyn. Epäilyn välttämiseksi, Sony ei hyväksy hakemuksia tuotteisiin, jotka on ostettu 
eBay:sta, Amazon:sta tai kolmannen osapuolen myyjiltä Amazon:n markkinapaikkafoorumista (riippumatta siitä, onko tuote 
uusi tai käytetty). 

9. Cashback-hyvitystä ei voi pätevästi hakea sellaiselle tuotteelle, joka palautetaan jälleenmyyjälle ja josta saadaan täysi 
hyvitys. 

10. Vain hakemukset, joihin on liitetty voimassa oleva sarjanumero, kuva sarjanumerosta tuotteessa sekä alkuperäinen 
ostokuitti/lasku, joka selvästi osoittaa jälleenmyyjän nimen, tuotenimen ja ostopäivän, hyväksytään. Verkkotilausten 

http://www.sony.fi/cashback


vahvistuksia ei hyväksytä. Käsin kirjoitettuja kuitteja ei hyväksytä. Mikäli hakemus on puutteellinen, sen lähettäjälle 
ilmoitetaan asiasta sähköpostitse ja hänelle annetaan määräajaksi 10 (kymmenen) kalenteripäivää aikaa ratkaista 
mahdolliset ongelmat ja lähettää oikeat, voimassa olevat asiakirjat, jotka täyttävät vaatimukset.    

11. Tämä kampanja on suunnattu kuluttajille ja erityisesti vain alkuperäisille kuluttajille, jotka ovat ostaneet tuotteen. Yritysten, 
järjestöjen ja instituutioiden sekä jälleenmyyjien cashback-hakemukset eivät sisälly tähän kampanjaan. 

12. Koska kyseessä on kuluttajille suunnattu kampanja, yksi kuluttaja voi jättää enintään 2 hakemusta (ja vain yhden per tuote). 
13. Cashback-hyvityksesi maksetaan 28 päivän päästä siitä, kun kaikki kriteerit ovat täyttyneet; jos emme pysty noudattamaan 

tätä määräaikaa, maksamme hyvityksesi mahdollisimman pian sen jälkeen. 
14. Cashback-hyvitykset toimitetaan suorina pankkisiirtoina tileille, joita operoi Suomessa sijaitseva rahoituslaitos. Tämä 

olettaen, että oikeat elektroniset pankkitiedot on toimitettu. Vaihtoehtoinen cashback-hyvityksen maksaminen ei ole 
mahdollista. Huomaa, että onnistuneet hakijat saavat hyvityksen suorana pankkisiirtona, olettaen, että oikeat pankkitiedot 
on toimitettu ja kuitti on voimassa ja luettavissa. Tärkeää! Johtuen paikallisista valuuttakursseista ja muista pankkisi 
veloittamista kuluista, saatat huomata, että cashback-hyvityksesi määrä on suurempi kuin odotit. Jos jostain syystä saat 
mainittua vähemmän hyvitystä, ota yhteyttä Sonyyn: CampaignInfo.FI@eu.sony.com 
 
Yleiset ehdot 

15. Pidätämme oikeuden vetäytyä ja/tai kieltäytyä cashback-hyvityksen maksamisesta jos epäilemme, että hakemukseen liittyy 
vääriä väitteitä tai vilppiä tai jos hakemus ei täytä vaadittuja ehtoja. 

16. Pidätämme oikeuden peruuttaa kampanjan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki cashback-tarjoukset riippuvat 
tuotteiden saatavuudesta. Sony pidättää oikeuden korvata tuote- tai palvelutarjoukset vastaavan aseman tai arvon 
tuotteilla tai palveluilla tarpeen vaatiessa. 

17. Cashback-kampanja ei ole käytettävissä yhdessä muiden tarjousten kanssa. 
18. Cashback-hyvityksen maksamiselle ei ole luotto-, käteis- tai tuotevaihtoehtoa. 
19. Mikäli sinulla on kysymyksiä hakemustasi koskien, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse +358 (0) 969379450 tai 

sähköpostitse CampaignInfo.FI@eu.sony.com 
20. Kaikki hakulomakkeen puitteissa annetut ohjeet ovat osa näitä käyttöohjeita. 
21. Cashback-hyvitystä hakevien katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot sekä Sonyn tietosuojakäytännön, joka 

on luettavissa osoitteessa http://www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_FI/privacy_overview.html  

22. Syöttämiäsi henkilökohtaisia tietoja käsitellään Sony Europe Limitedin ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan 
toimesta, Sykes Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom, tämän 
kampanjan hallinnontia varten. 

23. Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilökohtaisten tietojesi käyttöä koskien, voit ottaa meihin yhteyttä verkkolomakkeemme 
kautta osoitteessa https://services.sony.fi/supportmvc/fi/contact/pim 

24. Lue lisää Sonyn tietosuojalausunnosta osoitteessa http://www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_FI/privacy_overview.html 
25. Tähän kampanjaan sovelletaan Suomen lakia ja kaikki osapuolet täten alistuvat Suomen tuomioistuimen yksinomaiseen 

toimivaltaan. 
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