
Noteikumi un nosacījumi 

1. „Sony” naudas atmaksas akcijas (turpmāk — akcija) rīkotājs ir „Sony Europe Limited” 

(turpmāk — „Sony”), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 

0XW. 

 

2. Šī akcija ir paredzēta patērētājiem (fiziskām personām)  un ir pieejama tikai preču 
sākotnējiem pircējiem. Šajā piedāvājumā nav iekļauti pieteikumi no uzņēmumiem, 
organizācijām un institūcijām, kā arī tālākpārdevējiem. Lai iesniegtu pieteikumu, jums ir 
jābūt vismaz 18 gadus vecam. 

 

3. Akcija attiecas tikai uz precēm, ko „Sony” ir piegādājis un izplatījis Latvijas teritorijā un 
kas ir pārdotas pilnvarotās tirdzniecības vietās, kuras ir minētas šajos noteikumos un 
nosacījumos.  

 

4. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzu, veltiet laiku, lai uzmanīgi iepazītos ar šiem 
noteikumiem un nosacījumiem un nodrošinātu atbilstību tiem. 

 

„Sony” pilnvarotās tirdzniecības vietas 

5. Akcijā tiks akceptēti pirkumi, kas izdarīti sekojošās Sony pilnvarotās tirdzniecības vietās 

Latvijā: Elkor Plaza, Elkor Tehnika Spice Home, Elkor Interneta veikals, Sony Center 

interneta veikals,  Sony Center Rīga, Sony Center Daugavpils, Euronics interneta veikals, 

Euronics Alfa, Euronics Mols, Euronics Bolero.  

 

Pieteikšanās process 
 
6. Ja laikposmā no 2018. gada 9. maija līdz 31. jūlijam (ieskaitot) jūs no pilnvarota „Sony” 

izplatītāja Latvijā esat iegādājies kādu no šīm precēm (turpmāk — preces), jums ir 
tiesības pieteikties šādām atmaksas summām un tiek piemēroti pārējie noteikumi un 
nosacījumi. Lūdzu, neiesniedziet naudas atmaksas pieteikumu, ja esat šos modeļus 
iegādājies no citiem izplatītājiem, jo jūsu pieteikums tiks noraidīts. 
 

Prece Atmaksas summa  Valūta  

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. Pircējiem, kas kopā ar fotoaparātiem A9, A7RM3 un A7SM2 iegādājas kādu no 

objektīviem SEL2470GM, SEL70200GM SEL100F28GM, SEL100400GM un SEL85F14GM, 
būs tiesības par objektīva iegādi saņemt dubultu reklamēto atmaksas summu (t. i., 
200 EUR, nevis 100 EUR). Dubultatmaksa ir pieejama tikai tad, ja gan objektīvs, gan 
fotoaparāts ir nopirkti vienlaikus, t. i., tie ietilpst vienā darījumā. Dubulta atmaksa 
attiecas tikai uz objektīvu, nevis fotoaparātu. Dubulta atmaksas pieteikumā iekļauto 
objektīvu skaits nav ierobežots, ja vien tie ir nopirkti vienlaikus ar fotoaparāta galveno 
bloku. 
 

Vispārīgie noteikumi, kas attiecas uz visiem naudas atmaksas pieteikumiem  
 
8. Neatkarīgi no preces(-ču) veida, par ko iesniedzat pieteikumu, lūdzu, aizpildiet 

pieteikumu tiešsaistē, izmantojot adresi www.sony.lv/cashback. Lai pieteiktos naudas 

atmaksai, jums vajadzēs izveidot lietotāja kontu un elektroniski iekļaut preces sērijas 

numuru, fotogrāfiju ar sērijas numuru uz preces un drukātā pirkuma čeka oriģināla 

kopiju.  

 
9. Pieteikumus drīkst iesniegt tikai četrpadsmit (14) dienas pēc attiecīgās(-o) preces(-ču) 

iegādes datuma. Pirms attiecīgā datuma iesniegtie pieteikumi tiks noraidīti.  
 
10. Visas pieteikuma veidlapas, kas iesniegtas saistībā ar naudas atmaksas akciju, ir 

jāsaņem līdz 2018. gada 2. septembra pusnaktij (pēc Centrāleiropas laika). Pēc šī 
datuma pieteikumi vairs netiks pieņemti. 

 

11. Iespēja iegādāties visas „Sony” preces ir atkarīga no pieejamības.  
 

12. Lai aizpildītu pieteikuma veidlapu, ir vajadzīga piekļuve internetam ar pietiekamu 

platjoslas ātrumu un lejupielādes spēju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dalībnieka interneta 

pakalpojumu sniedzējs var noteikt papildu maksu atkarībā no saviem interneta 

lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. 

 

13. Naudas atmaksa ir pieejama tikai par minētajām „Sony” precēm, ko „Sony” ir piegādājis 

un izplatījis 5. punktā minētajām pilnvarotajām tirdzniecības vietām. Mēs iesakām pirms 

iegādes pie mazumtirgotāja pārliecināties, ka jūsu pirkums atbilst šiem noteikumiem un 

nosacījumiem. Ar sīkāku informāciju par „Sony” pilnvarotajām tirdzniecības vietām var 

iepazīties arī „Sony” naudas atmaksas vietnē www.sony.lv/cashback. „Sony” nav 

atbildīgs par mazumtirgotāja maldinošiem paziņojumiem šajā sakarā, un „Sony” pieņem 

galīgo lēmumu, vai mazumtirgotājs ir pilnvarots. 

 

http://www.sony.lv/cashback


14. Naudas atmaksas pieteikums nav derīgs, ja tas ir iesniegts par preci, ko pircējs atdod 

atpakaļ mazumtirgotājam un saņem atpakaļ visu summu. 

 

15. Ja ir iesniegts nepilns pieteikums, dalībnieks tiks informēts pa e-pastu un viņam tiks dots 
10 (desmit) kalendāro dienu termiņš, lai atrisinātu visas problēmas un nosūtītu pareizu 
un derīgu dokumentu, kas atbilst šīm prasībām. 

 
16. Viens pircējs var iesniegt ne vairāk par trim pieteikumiem (un tikai vienu pieteikumu par 

katru preci). Atsevišķā pieteikumā ietverto preču skaits nav ierobežots, bet katrs 
atsevišķais pārdošanas darījums ir jāiesniedz kā atsevišķs pieteikums. 

 

17. Kad visi kritēriji ir izpildīti, pēc 28 dienām jūs saņemsit naudas atmaksu; ja mēs 

nevarēsim ievērot šo termiņu, mēs to izdarīsim, cik drīz vien iespējams pēc tam.  

 

18. Naudas atmaksa tiks sniegta tieša bankas pārskaitījuma veidā uz kontu, ko pārvalda 

finanšu iestāde, kas atrodas Latvijā, ja ir iesniegti pareizi elektroniskās bankas rekvizīti. 

Citu veidu naudas atmaksa nav iespējama. Ņemiet vērā, ka sekmīgajiem pieteicējiem 

naudas atmaksa tiks nodrošināta ar tiešu bankas pārskaitījumu, ja ir sniegti pareizi 

bankas rekvizīti un čeks ir derīgs un izlasāms. Pieteicēji saņems naudas atmaksu eiro.  

 

Citi noteikumi 

19. Mēs paturam tiesības aizturēt un/vai atteikt atmaksas izmaksu, ja mums ir aizdomas, ka 

ir iesniegts nepatiess vai krāpniecisks pieteikums, vai ir iesniegts pieteikums, kas 

neatbilst šiem noteikumiem. 

 

20. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma atcelt akciju. Visi naudas atmaksas 

piedāvājumi ir atkarīgi no pieejamības. „Sony” patur tiesības, ja nepieciešams, aizstāt 

jebkuru piedāvājumu ar līdzvērtīga statusa un vērtības precēm vai pakalpojumiem. 

 

21. Šī akcija nav pieejama apvienojumā ne ar vienu citu akciju. 

 

22. Atmaksas izmaksa netiek aizstāta ar kredītu, skaidru naudu vai preci.  

 

23. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar savu pieteikumu, lūdzu, zvaniet mums pa tālruni 

+371 67046034 vai sazinieties ar mums, izmantojot tiešsaistes vietni 

http://services.sonylatvija.com/supportmvc/en/Contact/Email?cpint=spt-

footer_contact  

 

24. Visi pieteikuma veidlapā sniegtie norādījumi ir šo noteikumu un nosacījumu daļa. 

 

25. Piesakoties naudas atmaksai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekritis šiem 

noteikumiem un nosacījumiem, kā arī „Sony” konfidencialitātes politikai, kas ir pieejama 

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

 

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


26. Jūsu sniegto personisko informāciju apstrādās „Sony Europe Limited” un tā trešās 
puses pakalpojumu sniedzējs, lai pārvaldītu šo akciju.  
 
 
 


