ACTIEVOORWAARDEN 30 DAGEN PROBEREN --- SONY HEADPHONES
Hoe werkt het?
1.
2.
3.

Ga naar www.sony.nl/promo/headphone en vul het online registratieformulier in.
Upload een foto van het serienummer en een kopie van je aankoopbewijs (een foto hiervan is ook toegestaan).
Na je registratie ontvang je een e-mail met alle gegevens, inclusief retourlabels, die nodig zijn om het product
gratis retour te sturen naar het onderstaand adres:

Sony Headphone Retour Actie
Service Center BVBA,
Kapellestraat 95
9800 Deinze
België
4.
5.
6.

7.
8.

Deze actie geldt op aankopen in de periode van 24 oktober 2019 t/m 29 maart 2020.
U kunt uw cashback claim indienen t/m 30 dagen na de aankoopdatum van het product. Datum op het
aankoopbewijs geldt hiervoor als bewijs. We adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren.
Nadat u de cashback-claim heeft ingediend, dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen naar het retour
adres. Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 14 dagen zijn binnengekomen worden niet in behandeling
genomen.
Klachten omtrent deze actie dienen ons te bereiken binnen 8 weken na de datum op de aankoopbon.
Deze actie geldt alleen voor de modellen in het overzicht.

Deelnemende producten
HEADBAND BT
WH-1000XM3
WH-H910N
WH-H900N
WH-XB900N
WH-XB700
WH-CH700N
MDR-XB950N1
MDR-XB950B1
MDR-XB650BT
WH-CH510
WH-CH500

HEADBAND NO BT
MDR-1AM2
MDR-ZX110NA
MDR-XB550AP

IN-EAR
WI-1000XM2
WI-SP500
WI-1000X
MDR-XB510AS
WF-1000XM3
XBA-N3AP
WI-C600N
XBA-N1AP
WI-C400
MDR-EX650AP
WI-XB400
MDR-EX450AP
WI-C310
MDR-XB50AP
WI-C200
WF-SP900
WF-SP700N
WI-SP600N

HOME WIRELESS
WH-L600
MDR-RF895RK
MDR-RF855RK
MDR-RF811RK

9. Het product dient in goede staat te zijn en in de originele verpakking te worden teruggestuurd.
10. Het bedrag kan alleen via bank-overschrijving worden overgemaakt naar een IBAN rekening in de Benelux. De
actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij officiële dealers van Sony die aan deze promotie deelnemen in de
Benelux en het voordeel wordt alleen in de Benelux toegekend. Ga naar www.sony.nl/acties voor een overzicht
van deelnemende dealers.
11. Sony is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
12. U ontvangt de bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.
Let erop dat deze e-mail ook in uw spamfilter of junkbox terecht kan komen.
13. Sony behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen, zonder
schriftelijke opgave.
14. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
15. Door het invullen van het online registratieformulier op www.sony.nl/promo/headphone verklaart u zich akkoord
met de geldende actievoorwaarden.
16. Druk- en typefouten voorbehouden.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur bellen naar
+31 (0) 203469524 of neem contact op via het online contactformulier www.sony.nl/cashbackcontact

