
Pravidla a podmínky 

1. Pořadatelem akce Cashback („Pořadatel“) je společnost SONY EUROPE B.V. –
organizační složka, se sídlem V Parku 2309/6, 148 00 Praha 4 („Sony“).
Neodesílejte, prosím, formuláře žádosti na tuto adresu, protože nebudou přijaty.
Pro zadání použijte pouze webovou stránku uvedenou v sekci 8 Nároky.

2. Tato akce je určena pouze pro zákazníky, kteří zakoupili zboží. Žádosti společností, 
organizací a institucí a žádosti prodejců jsou z této nabídky vyloučeni. Akce se může 
zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.

3. Akce se týká pouze nákupu nových produktů (akce se netýká použitých, vrácených nebo 
opravených výrobků), které společnost Sony dodala a distribuovala v rámci České 
republiky.

4. Věnujte, prosím, pečlivou pozornost při čtení těchto smluvních podmínek a zajistěte jejich 
dodržování.
Podmínky akce 

5. Pokud jste od autorizovaného dealera společnosti Sony v období od 1.11.2018 do
31.1.2019 zakoupili některý z následujících produktů („Výrobky“) budete mít nárok požádat o
vrácení peněz v uvedených částkách.

kategorie Kód výrobku 
Cashback 

částka měna 

objektiv SAL100M28.AE 2 500  Kč 

objektiv SAL135F18Z.AE 5 000  Kč 

objektiv SAL135F28.AE 4 000  Kč 

objektiv SAL1635Z2.SYX 4 000  Kč 

objektiv SAL2470Z2.SYX 5 000  Kč 

objektiv SAL24F20Z.AE 2 500  Kč 

objektiv SAL300F28G2.AE 12 500  Kč 

objektiv SAL35F14G.AE 5 000  Kč 

objektiv SAL500F40G.AE 25 000  Kč 

objektiv SAL50F14Z.AE 4 000  Kč 

objektiv SAL70200G2.AE 5 000  Kč 

objektiv SAL70300G2.SYX 4 000  Kč 

objektiv SAL70400G2.AE 5 000  Kč 

objektiv SAL85F14Z.AE 4 000  Kč 

objektiv SEL100F28GM.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL100400GM.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL1018.AE 1 250  Kč 

objektiv SEL1224G.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL1635Z.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL1635GM.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL1670Z.AE 2 500  Kč 

objektiv SEL18200LE.AE 1 500  Kč 



objektiv SEL24240.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL2470GM.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL2470Z.AE 2 500  Kč 

objektiv SEL28F20.SYX 1 000  Kč 

objektiv SEL30M35.AE 600  Kč 

objektiv SEL35F14Z.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL35F18.AE 1 000  Kč 

objektiv SEL35F28Z.AE 2 000  Kč 

objektiv SEL50F14Z.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL50F18.AE 800  Kč 

objektiv SEL50F18B.AE 800  Kč 

objektiv SEL50M28.SYX 1 250  Kč 

objektiv SEL55210.AE 800  Kč 

objektiv SEL55210B.AE 800  Kč 

objektiv SEL55F18Z.AE 2 500  Kč 

objektiv SEL70200G.AE 2 500  Kč 

objektiv SEL70200GM.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL70300G.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL85F14GM.SYX 2 500  Kč 

objektiv SEL85F18.SYX 1 500  Kč 

objektiv SEL90M28G.SYX 2 500  Kč 

objektiv SELP18105G.AE 1 250  Kč 

objektiv SELP18110G.SYX 10 000  Kč 

Fotoaparát s vyměnitelným objektivem ILCE7M2B.CEC 4000  Kč 

Fotoaparát s vyměnitelným objektivem ILCE7M2KB.CEC 4000  Kč 

Fotoaparát s vyměnitelným objektivem ILCE7M2ZBDI.EU 4000  Kč 

Fotoaparát s vyměnitelným objektivem ILCE7RM2B.CEC 5 000  Kč 

Blesk HVLF20M.CE 500  Kč 

Blesk HVLF32M.CE7 800  Kč 

Blesk HVLF43M.CEC 1 100  Kč 

Grip VGC1EM.CE 800  Kč 

Grip VGC2EM.CE7 1 000  Kč 

Grip VGC77AM.CE 800  Kč 

6. Zákazník, který si zakoupí jeden z následujících typů objektivů: SEL2470GM,
SEL70200GM, SEL100F28GM, SEL100400GM, SEL1635GM, SEL85F14GM společně s
jedním z následujících fotoaparátů: A9, A7RM3, A7SM2, bude mít nárok na dvojnásobek
uvedené částky (tedy 5000 Kč místo 2500 Kč). Dvojnásobek uvedené částky platí pouze v
případě, kdy jsou objektiv a fotoaparát zakoupeny společně a současně, tj. v rámci 1 nákupu.
Dvojnásobné vrácení peněz se týká pouze objektivů, nikoliv fotoaparátů. Počet objektivů,
které mohou být zahrnuty do akce na dvojnásobné vrácení peněz není omezen, pokud byly
zakoupeny ve stejnou dobu jako hlavní fotoaparát.



Všeobecné podmínky pro všechny žádosti o vrácení peněz 

7. Bez ohledu na typ produktu, o který žádáte, vyplňte online formulář žádosti
na následující adrese: www.sony.cz/cashback.

8. Abyste mohli podat žádost, je třeba mít založen účet služby MySony. Pokud účet ještě
nemáte, budete jej muset vytvořit.
K žádosti budete potřebovat: sériové číslo produktu, fotografii sériového čísla na samotném
výrobku a kopii dokladu o koupi, kde je jasně zobrazen název prodejce, název produktu a
datum nákupu. U žádostí o dvojnásobné vrácení peněz podle bodu 6, musí doklad o nákupu
obsahovat oba produkty - jak objektiv, tak fotoaparát. Online potvrzení objednávek a ručně
psané doklady nebudou přijaty.

9. Žádosti o CASHBACK mohou být předloženy nejdříve 30 dní po nákupu a nejpozději do
60 dnů od data ukončení akce. Žádosti předložené po daném datu budou zamítnuty.

10. Všechny formuláře žádostí předložené v rámci akce Cashback musí být obdrženy
nejpozději do půlnoci (SEČ) dne 31.3.2019. Po tomto datu nebudou žádné žádosti přijaty.

11. Pro dokončení žádosti je třeba mít přístup k internetu s dostatečnou širokopásmovou
rychlostí stahování. Společnost Sony nenese odpovědnost za žádné technické problémy
(hardware, software, server, webové stránky nebo internetové připojení), které brání v účasti
na akci. Upozorňujeme, že mohou být účtovány další poplatky uložené poskytovatelem
internetových služeb účastníka v závislosti na jejich podmínkách používání internetu.

12. Akce Cashback se týká pouze produktů společnosti Sony, které byly dodány a
distribuovány společností Sony svým autorizovaným prodejcům v rámci České republiky.
Před zakoupením doporučujeme, abyste si u prodejce ověřili, že váš nákup splňuje tyto
podmínky. Můžete si také na webových stránkách www.sony.cz/cashback v kapitole 7.
Podrobnosti o autorizovaných dealerech společnosti Sony zkontrolovat, zda je prodejce
autorizován společností Sony. Společnost Sony není odpovědná za zavádějící prohlášení
maloobchodníka v tomto ohledu. Sony nepřijme žádosti na produkty zakoupené od
společnosti eBay nebo od třetích prodejců Amazon, Platforma Marketplace (ať už je produkt
uveden jako nový nebo použitý).

13. Žádost na vrácení peněz nemůže být uplatněna na produkt, který zákazník vrátí prodejci
a obdrží za něj plnou náhradu.

14. V případě neúplné žádosti bude účastník akce informován e-mailem. Chybějící údaje pak
musí žadatel do deseti (10) kalendářních dnů doplnit a odeslat formulář s náležitostmi, které
splňují tyto požadavky.

15. Jeden zákazník může podat maximálně 3 žádosti na vrácení peněz (a pouze jeden nárok
na jeden produkt). Zde není žádné omezení týkající se počtu produktů, které mohou být
zahrnuty do akce (s výjimkou odstavce 8), ale na každý samostatný nákup musí být
předložena samostatná žádost.

16. Lhůta na vyřízení žádosti o vrácení peněz je, při splnění všech podmínek, 28 dní. Pokud
nebudeme moci dodržet tuto lhůtu, učiníme tak co nejdříve poté.

17. Peníze zpět budou vyplaceny, v případě zadání správných bankovních údajů, formou
přímého bankovního převodu na účty, které jsou provozovány finanční institucí se sídlem
v České republice. Alternativní plnění není možné.
Peníze zpět budou vyplaceny v českých korunách.

http://www.sony.cz/cashback
http://www.sony.cz/cashback


Různé pojmy 

18. Vyhrazujeme si právo zadržet a/nebo odmítnout platbu hotovosti: (i) pokud máme 
podezření, že žádost je nepravdivá nebo podvodná, nebo tvrzení není v souladu
s podmínkami akce nebo (ii) jednotlivci, který podal žádost na základě předchozí akce, která 
byla podvodná nebo jinak porušující podmínky takové akce.

19. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění akci Cashback odvolat. 
Všechny nabídky z akce Cashback závisí na dostupnosti. Sony si vyhrazuje právo nahradit 
kteroukoli z nabídek produktů nebo služeb s rovnocenným statusem a hodnotou podle 
potřeby.

20. Všechny výrobky společnosti Sony jsou závislé na dostupnosti.

21. Akce Cashback není ve spojení s žádnou další akcí.

22. Peníze zpět v akci Cashback nelze nahradit žádným úvěrem, jinou peněžní hotovostí 
nebo produktovou alternativou.

23. Máte-li jakékoli dotazy týkající se žádosti, kontaktujte nás prosím na čísle +420 239 016 
607, nebo nás kontaktujte prostřednictvím internetových stránek www.sony.cz

24. Všechny pokyny uvedené ve formuláři žádosti jsou součástí těchto Podmínek.

25. Zasláním žádosti na vrácení peněz zákazník vyjadřuje souhlas s  přijetím smluvních 
podmínek a Podmínek a zásad ochrany osobních údajů společnosti Sony, které jsou k 
dispozici na adrese: www.sony.cz/eu/pages/privacy/cs_CZ/privacy_overview.html

26. Osobní informace, které poskytnete, budou zpracovány společností SONY EUROPE 
B.V. a spolupracujícími třetími osobami pouze za účelem správy této akce. Společnost Sony 
může případně sdílet informace u autorizovaných dealerů společnosti Sony za účelem 
ověření žádostí a předcházení podvodným tvrzením.

27. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se používání vašich osobních údajů, kontaktujte 
nás, prosím, prostřednictvím našeho online formuláře na adrese
http://services.sony.cz/supportmvc/cs/contact/pim

28. Tato akce podléhá právu České republiky a všechny strany se zavazují k výlučné 
příslušnosti k českým soudům.

http://www.sony.cz/



