
  Sąlygos 

1. Akcijos „Susigrąžink pinigus su SONY“ (toliau – „Akcija“) organizatorius yra „Sony 

Europe Limited“ (toliau – „Sony“), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, 

Weybridge, Surrey, KT13 0XW. 

 

2. Ši Akcija skirta galutiniams vartotojams ir ja gali pasinaudoti tik tie fiziniai asmenys, 

kurie įsigijo produktus. Šis pasiūlymas negalioja prašymams, gautiems iš juridinių 

asmenų (prašymai, gauti iš įmonių, organizacijų, įstaigų ir perpardavėjų, nebus 

nagrinėjami). Prašymą gali pateikti 18 metų ir vyresni asmenys. 

 

3. Akcija taikoma tik Lietuvos teritorijoje „Sony“ tiekiamiems ir platinamiems produktams, 

kuriais prekiauja šiose sąlygose išvardinti įgaliotieji „Sony“ prekybos atstovai.  

 

4. Atidžiai perskaitykite ir įsitikinkite, kad atitinkate visas Akcijai taikomas sąlygas.  

 

Įgaliotosios „Sony“ prekybos parduotuvės 

5. Įgaliotieji „Sony“ atstovai: 

 „Topo Centras“ 

 „Elektromarkt“ 

 „Avitela“ 

 „Ogmina“ 

 „Fotofoto“ 

 „Fototechnika“ 

 „Fotohobis“ 

 „Technorama“ 

Prašymo pateikimas ir nagrinėjimas 

 

6. Jei nuo 2018 m. gegužės 9 d. iki 2018 m. liepos 31 d. (imtinai) iš įgalioto „Sony“ atstovo 

įsigijote bet kurį iš toliau nurodytų produktų (toliau – „Produktai“), tuomet turite teisę 

teikti Prašymą susigrąžinti pinigus ir jums bus taikomos šios Sąlygos. Prašome neteikti 

pinigų grąžinimo prašymų, jei šiuos modelius pirkote iš kitų platintojų, nes jūsų prašymas 

bus atmestas. 

 

Produktas Grąžinama pinigų suma  Valiuta 

SAL100M28.AE         100      EUR  

SAL135F18Z.AE         200      EUR  

SAL135F28.AE         150      EUR  

SAL1635Z2.SYX         150      EUR  

SAL2470Z2.SYX         200      EUR  

SAL24F20Z.AE         100      EUR  

SAL300F28G2.AE         500      EUR  

SAL35F14G.AE         200      EUR  

SAL500F40G.AE      1 000      EUR  

SAL50F14Z.AE         150      EUR  

SAL70200G2.AE         200      EUR  

SAL70300G2.SYX         150      EUR  

SAL70400G2.AE         200      EUR  



SAL85F14Z.AE         150      EUR  

SEL100F28GM.SYX 100 EUR 

SEL100400GM.SYX         100      EUR  

SEL1018.AE            50      EUR  

SEL1224G.SYX         100      EUR  

SEL1635Z.SYX         100      EUR  

SEL1670Z.AE         100      EUR  

SEL18200LE.AE            60      EUR  

SEL24240.SYX         100      EUR  

SEL2470GM.SYX         100      EUR  

SEL2470Z.AE         100      EUR  

SEL28F20.SYX            40      EUR  

SEL30M35.AE            25      EUR  

SEL35F14Z.SYX         100      EUR  

SEL35F18.AE            40      EUR  

SEL35F28Z.AE            80      EUR  

SEL50F14Z.SYX         100      EUR  

SEL50F18.AE            30      EUR  

SEL50F18B.AE            30      EUR  

SEL50M28.SYX            50      EUR  

SEL55210.AE            30      EUR  

SEL55210B.AE            30      EUR  

SEL55F18Z.AE         100      EUR  

SEL70200G.AE         100      EUR  

SEL70200GM.SYX         100      EUR  

SEL70300G.SYX         100      EUR  

SEL85F14GM.SYX         100      EUR  

SEL85F18.SYX            60      EUR  

SEL90M28G.SYX         100      EUR  

SELP18105G.AE            50      EUR  

SELP18110G.SYX         400      EUR  

ILCE7RM2B.CEC         400      EUR  

ILCE7SM2B.CEC         200      EUR  

ILCE7SM2XLRDI.EU         200      EUR  

FDRAX53B.CEE            60      EUR  

FDRAX700B.CEE         150      EUR  

DSCRX100M4.CE3            60      EUR  

DSCRX100M5.CE3            70      EUR  

DSCRX10M2.CE3         100      EUR  

DSCRX10M3.CE3         100      EUR  

DSCRX10.CE3 50 EUR 

HVLF43M.CEC            40      EUR  

HVLF32M.CE7            30      EUR  

HVLF20M.CE            20      EUR  

VGC1EM.CE            30      EUR  

VGC2EM.CE7            35      EUR  

VGC77AM.CE            30      EUR  

 

7. Klientai, kurie įsigijo vieną iš šių objektyvų: SEL2470GM, SEL70200GM 

SEL100F28GM, SEL100400GM, SEL85F14GM kartu su vienu iš šių fotoaparatų: A9, 

A7RM3, A7SM2 turės teisę gauti dvigubai didesnę nei skelbiamą grynųjų pinigų sumą už 

įsigytą keičiamą objektyvą (t.y. 200 eurų, o ne 100 eurų). Dvigubai didesnę sumą galima 



susigrąžinti tik tais atvejais, kai objektyvas ir fotoaparatas buvo įsigyti tuo pačiu metu, t.y. 

vieno pirkimo metu. Dvigubai didesnę sumą galima susigrąžinti už objektyvą, ne fotoaparatą.   

Dvigubai didesnė pinigų suma gali būti grąžinta už neribotą kiekį objektyvų, jei jie buvo 

pirkti tuo pačiu metu kaip ir pagrindinis fotoaparatas. 

 

Sąlygos, taikomos visiems Prašymams dėl pinigų susigrąžinimo 

 

8. Nesvarbu, dėl kokio tipo produkto (-ų) norite pateikti prašymą, prašome užpildyti 

prašymą šiuo interneto svetainės adresu: www.sony.lt/cashback. Norėdami 

susigrąžinti pinigus, turite susikurti paskyrą ir elektroniniu būdu pateikti gaminio 

serijos numerį bei produkto nuotrauką, kurioje matytųsi produkto serijos numeris ir 

originalaus pardavimo kasos kvito kopiją.  

 

9. Prašymai grynųjų pinigų grąžinimui gali būti teikiami tik praėjus keturiolikai 

(14) dienų nuo atitinkamo (-ų) produkto (-ų) pirkimo datos. Reikalavimai, 

pateikti anksčiau nei atitinkamą datą, bus atmesti.   
 

10. Visos prašymo formos, susijusios su Pinigų susigrąžinimo Akcija, turi būti 

gautos iki 2019 m. rugsėjo 2 d. vidurnakčio (Vidurio Europos laiku). Vėliau gauti 

prašymai nebus nagrinėjami. 

 

11. Visų „Sony“ produktų skaičius yra ribotas. 

 

12. Norėdami užpildyti prašymo formą, turite turėti prieigą prie interneto su pakankamos 

spartos plačiajuosčiu ryšiu ir galimybę parsisiųsti duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad 

interneto paslaugų teikėjai gali taikyti papildomus mokesčius, priklausomai nuo 

interneto naudojimo sąlygų. 

 

13. Susigrąžinti pinigus galima tik už produktus, įsigytus 5 punkte nurodytose 

įgaliotosiose „Sony“ parduotuvėse, kurioms produktus tiekia „Sony“. Prieš perkant 

produktą, rekomenduojame pasitikslinti pas pardavėją, ar Jūsų pirkiniui taikomos šios 

akcijos Sąlygos. Išsamų įgaliotųjų „Sony“ parduotuvių sąrašą taip pat galite rasti 

pinigų grąžinimo Akcijai skirtoje „Sony“ svetainėje šiuo adresu 

www.sony.lt/cashback. „Sony“ neatsako už pardavėjo klaidinančius pareiškimus šiuo 

klausimu, o galutinis sprendimas dėl pardavėjo įgaliojimo statuso, priklauso nuo 

„Sony“. 

 

14. Prašymas susigrąžinti pinigus nebus laikomas galiojančiu, jei pirkėjas įsigytą 

produktą grąžina mažmeninės parduotuvės pardavėjui ir už jį susigrąžina visą pinigų 

sumą. 

 

15. Jei prašymo forma nebus išsamiai užpildyta, dalyvis apie tai bus informuotas el. paštu 

ir jam bus suteiktas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas, per kurį jis turės 

pataisyti visus netikslumus ir išsiųsti teisingą bei galiojantį dokumentą, atitinkantį 

šiuos reikalavimus. 

 

16. Vienas fizinis asmuo gali pateikti ne daugiau kaip tris (3) prašymus (vienam 

produktui gali būti pateiktas tik vienas prašymas). Į prašymą galima įtraukti neribotą 

http://www.sony.lt/cashback


skaičių produktų, tačiau kiekvienas atskiras pirkimo-pardavimo sandoris turi būti 

pateiktas atskiru prašymu. 

 

17. Jei jūsų prašymas atitinka šios akcijos sąlygas, pinigai už įsigytą produktą bus 

grąžinti per 28 dienas nuo prašymo patvirtinimo; jei per nurodytą laikotarpį 

nespėsime grąžinti pinigų, mes tai padarysime kuo greičiau po šio termino. 

  

 

18. Pinigai bus grąžinami tiesioginiu banko pervedimu į sąskaitą, kurią tvarko Lietuvoje 

esanti finansų įstaiga, su sąlyga, jei pateikti teisingi elektroniniai banko duomenys. 

Alternatyvaus pinigų grąžinimo būdo nėra. Atkreipkite dėmesį, kad pinigai bus 

grąžinami sėkmingai prašymus užpildžiusiems asmenims tiesioginiu banko 

pavedimu, su sąlyga, jei jų pateikti banko duomenys bus teisingi, o pirkimo kvitas 

bus galiojantis ir įskaitomas. Prašymų teikėjams pinigai už įsigytas prekes bus 

grąžinami eurais.  

 

Kitos sąlygos 

19. Mes pasiliekame teisę sulaikyti ir (arba) atsisakyti sumokėti grąžintiną pinigų sumą, 

jei įtariame, kad pateiktas klaidingas ar apgaulingas prašymas arba pateiktas 

prašymas neatitinka šių sąlygų. 

 

20. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti šią Akciją be išankstinio įspėjimo.  

 Pasiūlymų, kuriems galioja pinigų susigrąžinimo Akcija, skaičius yra ribotas.  Jei 

reikia, „Sony“ pasilieka teisę bet kokius pasiūlymus pakeisti lygiavertį statusą ir vertę 

turinčiais produktais ar paslaugomis. 

 

21. Akcija negali būti naudojama kartu su bet kokia kita akcija. 

 

22. Grąžinami pinigai negali būti išmokėti kreditu, grynaisiais pinigais ar alternatyviu 

būdu. 

 

23. Jei turite klausimų, susijusių su pateiktu prašymu, susisiekite su mumis telefonu 

8 800 40008 arba internetu: 

http://services.sony.lt/supportmvc/lt/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact 

 

8. Visos instrukcijos ir nurodymai, pateikti prašymo formoje, yra šių Sąlygų sudėtinė 

dalis. 

 

9. Laikoma, kad visi asmenys, kurie pateikė prašymus dėl pinigų grąžinimo, perskaitė, 

susipažino ir sutinka su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis bei „Sony“ privatumo 

politika, kurią galite rasti adresu 

http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_en_GB.html 

10. Šios Akcijos administravimo tikslais „Sony Europe Limited“ ir paslaugas teikianti 

trečioji šalis tvarkys jūsų pateiktus asmens duomenis.  

http://services.sony.lt/supportmvc/lt/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
http://services.sony.lt/supportmvc/lt/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_en_GB.html

