
Regler och villkor 

1. Utfärdare av Cashback-kampanjen är Sony Nordic (Sverige), en division inom Sony Europe Limited UK, momsreg.nr 
SE516405843901, Torshamnsgatan 20, 164 40 Kista, Sverige. 

2. Vänligen skicka inga formulär till denna adress, då blir de ej behandlade. Vänligen använd 
endast websidan för denna kampanj för att registrera din cash back. 

3. Kampanjen gäller endast produkter som har levererats och distribuerats av Sony i Sverige. 

Så här får du din cashback 

4. Om du har köpt någon av nedan nämnda produkter från någon av de utvalda auktoriserade Sony-återförsäljarna mellan  
8 oktober, 2018 t.o.m. 31 januari, 2019  är du berättigad till att begära ersättning för din cashback. 

 PRODUKT CASH BACK 

 SYSTEMKAMEROR   

 A7RM2 2 100 kr 

 A7M2 1 500 kr 

 E-MOUNT FF   
** SEL100400GM 1 050 kr 
** SEL100F28GM 1 050 kr 

 SEL1635Z 1 050 kr 
** SEL1635GM 1 050 kr 

 SEL24240 1 050 kr 
** SEL2470GM 1 050 kr 

 SEL2470Z 1 050 kr 

 SEL28F20 425 kr 

 SEL35F14Z 1 050 kr 

 SEL35F28Z 850 kr 

 SEL50F14Z 1 050 kr 

 SEL50M28 550 kr 

 SEL55F18Z 1 050 kr 

 SEL70200G 1 050 kr 
** SEL70200GM 1 050 kr 

 SEL70300G 1 050 kr 
** SEL85F14GM 1 050 kr 

 SEL85F18 600 kr 

 SEL90M28G 1 050 kr 

 A-MOUNT FF   

 SAL135F18Z 2 100 kr 

 SAL1635Z2 1 500 kr 

 SAL2470Z2 2 100 kr 

 SAL24F20Z 1 050 kr 

 SAL50F14Z 1 500 kr 

 SAL85F14Z 1 500 kr 

 SAL70200G2 2 100 kr 

 SAL70300G2 1 500 kr 

 SAL70400G2 2 100 kr 

 SAL35F14G 2 100 kr 

 SAL300F28G2 5 500 kr 

 SAL500F40G 11 000 kr 

 SAL100M28 1 050 kr 



 SAL135F28 1 500 kr 

 BLIXT   

 HVL-F43M 425 kr 

 HVL-F32M 300 kr 

 HVL-F20M 200 kr 

 VERTIKALGREPP   

 VG-C1EM 300 kr 

 VG-C2EM 375 kr 

 VG-C77AM 300 kr 

 ANDRA OBJEKTIV MED AVANCERAD OPTIK   

 E-MOUNT APS-C   

 SEL1018 550 kr 

 SEL1670Z 1 050 kr 

 SEL18200LE 600 kr 

 SEL30M35 275 kr 

 SEL35F18 425 kr 

 SEL50F18 300 kr 

 SEL55210 300 kr 

 SELP18110G 4 500 kr 

 SELP18105G 550 kr 
 

** Om du har köpt antingen  SEL1635GM, SEL2470GM, SEL70200GM, SEL85F14GM, SEL100F28GM och /eller 
SEL100400GM, 
tillsammans med antingen A9, A7RM3 eller A7SM2 får du dubbla beloppet på det uppgivna cashback-beloppet  
för det objektiv du har köpt (tex 2100 kr istället för 1050 kr). 
Ditt köpbevis måste visa båda produkterna du har köpt på samma kvitto för att bevisa att de har köpts 
samtidigt. 

 
 

5. Registrera ditt krav online på www.sony.se/cashback . För att göra detta behöver du skapa ett MySony  konto samt 
elektroniskt inkludera produktens serienummer, ett foto av serienumret på själva produkten,  samt kopia på ditt 
originalkvitto. 
Samtliga krav för cashback kampanjen måste vara inskickade före midnatt 2 mars, 2018.  
Inga krav accepteras efter detta datum. 

6. Alla Sony produkter är beroende av tillgänglighet.  
7. Det är nödvändigt att ha tillgång till Internet med tillräcklig bredbandshastighet och nedladdningskapacitet för att fylla i 

ansökningsformuläret. Observera att det kan finnas ytterligare avgifter som tas ut av din Internetleverantör beroende på 
deras villkor för internetanvändning 

8. Cashback är endast tillgänglig för Sony kvalificerade produkter som har levererats och distribueras av Sony till utvalda 
auktoriserade återförsäljare i Sverige. Vi rekommenderar att du kontrollerar med din återförsäljare innan köp för att 
säkerställa att ditt köp kvalificerar enligt dessa villkor. Du hittar även de av Sony utvalda auktoriserade återförsäljarna på 
Sonys cashback plattform. Sony ansvarar inte för en återförsäljares vilseledande uttalanden i detta avseende och det slutliga 
beslutet om huruvida en återförsäljare är auktoriserad vilar på Sony. För att undvika missförstånd, kommer Sony inte emot 
anspråk mot produkter som köps från eBay, Amazon eller från tredjeparts säljare på Amazons marknads plattform (oavsett 
om anges som ny eller begagnad). 

9. Du kan inte göra cashback-anspråk på en produkt som du återlämnat till återförsäljaren och fått pengarna tillbaka för. 
10. Endast formulär med giltigt serienummer ifyllt, ett foto av serienumret på produkten samt en kopia av kvittot/fakturan som 

tydligt visar namnet på återförsäljaren, produktnamnet samt inköpsdatum kommer att accepteras. Online orderbekräftelser 
accepteras inte och inte heller handskrivna kvitton. I händelse av en ofullständigt ifyllt formulär kommer du att informeras 
via e-post samt få en tidsfrist på 10 (tio) dagar på dig att lösa eventuella problem och skicka korrekta och giltiga dokument 
som uppfyller dessa krav. 

http://www.sony.se/cashback


11. Denna kampanj är en konsumentkampanj och är endast tillgänglig för den ursprungliga konsumenten som köpt produkten. 
Cashback-krav från företag, organisationer och institutioner samt krav från återförsäljare är undantagna från detta 
erbjudande. 

12. Eftersom detta är en konsumentkampanj, kan varje konsument maximalt göra 3 begäran om cashback (och endast en 
begäran per produkt).  

13. Din cashback kommer att betalas ut inom 28 dagar efter att vi fått dina kompletta handlingar. Skulle vi inte möta denna 
deadline kommer pengarna att betalas ut så snart som möjligt. 

14. Din Cashback kommer att utbetalas i form av en direkt banköverföring till konton som drivs av en finansiell institution som 
ligger i Sverige. Detta är på antagandet att rätt elektroniska bankuppgifter har uppgetts. Alternativ cashback betalning är 
inte möjligt. Observera att godkända cashback-krav utbetalas via direkt banköverföring under förutsättning att korrekta 
bankuppgifter har skickats samt att kvitto är giltigt och läsbart. Viktigt! På grund av lokala växlingskurser och avdra avgifter 
som tas ut av din bank kan du komma att uppleva att summan av din cashback är mer än du hade förväntat dig. Om det 
förekommer att du mottager en lägre summa än den som uppgetts, vänligen kontakta Sony på 
Campaigninfo.sv@eu.sony.com. 

Generella villkor 
15. Vi reserverar oss rätten att vägra Cashback i fall där vi misstänker bedrägeri eller förfalskning av anspråket, eller ett krav 

som inte följer dessa regler och villkor. 
16. Alla kampanjprodukter finns så länge lagret räcker och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka kampanjerbjudandet när som 

helst utan föregående varning. Sony förbehåller sig rätten att ersätta kampanjprodukterna med produkter eller tjänster av 
motsvarande status och värde om nödvändigt. Med reservation för tryckfel. 

17. Cashback-kampanjen kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande. 
18. Det finns inget kredit-, produkt- eller kontantalternativ till angivna Cashback-erbjudanden. 
19. Om du har några frågor angående din Cashback, ring den lokala kundservicen på (0)8 58 769 220 

eller maila Campaigninfo.sv@eu.sony.com 
20. Alla instruktioner på denna sida är del av dessa Regler och Villkor. 
21. Genom att göra cashback-anspråk antas att du läst och godkänt dessa Regler och Villkor samt Sonys sekretesspolicy som 

finns att läsa på www.sony.se/eu/pages/privacy/sv_SE/privacy_overview.html 
22. Den personliga informationen du anger kommer att behandlas av Sony Europe Limited, och dess tredjepartsleverantör 

Sykes Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom,  i syfte att administrera 
denna kampanj. 

23. Om du har några frågor om hur vi använder din personliga information, vänligen kontakta oss via vårt online formulär 
https://services.sony.se/supportmvc/sv/contact/pim 

24. För mer information om Sonys sekretesspolicy besök; www.sony.se/eu/pages/privacy/sv_SE/privacy_overview.html 
25. Kampanjen gäller under svensk lag och tvister ska lösas i enlighet med svensk rättspraxis i svensk domstol. 
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