
Regulamin 

1. Organizatorem promocji Studenckie Rabaty FotoVideo („Promocja dla studentów”) jest firma Sony Europe 

B.V. z siedzibą w The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). 

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie formularzy zgłoszeń na powyższy adres, ponieważ nie zostaną one 

rozpatrzone. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na stronie internetowej wskazanej w punkcie 7.  

 

2. Niniejsza Promocja dla studentów jest promocją konsumencką, adresowaną wyłącznie do studentów; może 

w niej wziąć udział tylko osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktu. Z oferty tej nie mogą skorzystać 

podmioty gospodarcze, organizacje i instytucje. Aby dokonać zgłoszenia w ramach Promocji dla studentów, 

trzeba mieć ukończone 18 lat. 

 

3. W Promocji dla studentów mogą wziąć udział wyłącznie osoby aktualnie studiujące na jednej z uczelni, 

których lista znajduje się [w Załączniku 1 i] na wskazanej w punkcie 7 stronie internetowej promocji.  

Warunkiem udziału w Promocji dla studentów jest zarejestrowanie się na Platformie studenckiej Sony 

(https://students.sony.eu/). Podczas rejestracji wymagane będzie przedstawienie dowodu 

potwierdzającego status studenta.  

 

4. Promocja dla studentów dotyczy wyłącznie zakupu nowych produktów (a więc nie produktów używanych, 

zwróconych lub odnowionych), które zostały dostarczone i były dystrybuowane przez Sony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Aby uniknąć rozczarowania, należy starannie zapoznać się z niniejszym regulaminem i upewnić się, że 

spełnione są wszystkie zawarte w nim wymogi.  

Dokonywanie zgłoszeń 

6. Osoby, które w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (włącznie) dokonają zakupu jednego 

z wymienionych poniżej produktów („Produkty”) od dealera Sony uczestniczącego w promocji (patrz punkt 

12) mającego siedzibę w Polsce, mogą ubiegać się o wymienione poniżej kwoty Rabatu promocyjnego 

cashback, z zastrzeżeniem obowiązywania pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. 

Kategoria Produkt 
rabat 

promocyjny 

Alpha 

ILCE-9M2 1 600 zł 

ILCE-9 1 600 zł 

ILCE-7RM4 1 600 zł 

ILCE-7RM3 1 000 zł 

ILCE-7SM2 1 000 zł 

ILCE-7M3 800 zł 

ILCE-7M3 800 zł 

ILCE-7M3K 800 zł 

ILCE-7M2 800 zł 

ILCE-6600 600 zł 

ILCE-6600M 600 zł 
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ILCE-6400 400 zł 

ILCE-6400L 400 zł 

ILCE-6400M 400 zł 

Cybershot 

DSC-RX10M4 1 000 zł 

DSC-RX10M3 800 zł 

DSC-RX100M7 400 zł 

DSC-RX100M6 400 zł 

DSC-RX100M5A 400 zł 

Handycam FDR-AX700 1 000 zł 

Obiektywy 
FE 

SEL2470GM 600 zł 

SEL85F14GM 600 zł 

SEL70200GM 600 zł 

SEL24F14GM 600 zł 

SEL135F18GM 600 zł 

SEL35F18F 280 zł 

SEL200600G 600 zł 

SEL50F14Z 600 zł 

SEL1224G 600 zł 

SEL1635GM 600 zł 

SEL1635Z 480 zł 

SEL2470Z 480 zł 

SEL35F14Z 600 zł 

SEL55F18Z 480 zł 

SEL70200G 480 zł 

SEL90M28G 480 zł 

SEL24105G 400 zł 

SELP28135G 600 zł 

SEL24240 480 zł 

SEL28F20 240 zł 

SEL50M28 280 zł 

SEL85F18 280 zł 

SEL50F18F 80 zł 

Obiektywy 
E 

SEL1018 280 zł 

SEL1670Z 480 zł 

SELP18105G 240 zł 

SEL18135 240 zł 

SEL1655G 480 zł 

SEL70350G 400 zł 

Akcesoria 

HVL-F60RM 240 zł 

HVL-F45RM 240 zł 

XLR-K3M 320 zł 



ECM-B1M 200 zł 

VG-C4EM 180 zł 

VG-C3EM 180 zł 

VG-C2EM 180 zł 

 

 

7. Bez względu na rodzaj produktu(-ów), którego(-ych) dotyczy zgłoszenie, wymagane jest wypełnienie 

formularza on-line znajdującego się pod adresem www.sony.pl/student .  

 

8. Do dokonania zgłoszenia niezbędne jest konto MySony. Osoby, które nie mają konta MySony, będą musiały 

je utworzyć. Podczas dokonywania zgłoszenia wymagane będzie przesłanie drogą elektroniczną numeru 

seryjnego produktu, zdjęcia numeru seryjnego na samym produkcie oraz kopii wydruku dowodu zakupu / 

faktury z wyraźnym określeniem nazwy sprzedawcy, nazwy produktu oraz daty zakupu. Wymagane będzie 

również podanie indywidualnego kodu rejestracyjnego z biuletynu przesłanego po rejestracji na Platformie 

studenckiej Sony. Kody rabatowe są przypisane do konkretnego odbiorcy. Niedozwolone jest ich 

udostępnianie osobom trzecim. Kod rabatowy można wykorzystać maksymalnie trzy (3) razy.  

 

 

9. Zgłoszenia można dokonać nie wcześniej niż po trzydziestu (30) dniach od daty zakupu Produktu(-ów). 

Zgłoszenia dokonane przed upływem tego okresu zostaną odrzucone. 

 

10. Przyjmowanie formularzy zgłoszeń dotyczących niniejszej Promocji dla studentów trwa do godziny 23:59 

30 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte.  

 

Postanowienia ogólne 

 

11. Wymagany jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Szybkość łącza i pobierania musi być 

wystarczająca do wypełnienia formularza zgłoszenia. Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za 

wszelkie problemy techniczne, a także związane ze sprzętem, oprogramowaniem, serwerem, stroną 

internetową lub połączeniem z Internetem, które uniemożliwiają lub utrudniają udział w  Promocji dla 

studentów. Zwracamy uwagę, że w zależności od regulaminu korzystania z łącza internetowego dostawca 

Internetu może pobierać dodatkowe opłaty. 

 

12. Rabat promocyjny cashback przysługuje wyłącznie na objęte promocją produkty Sony, zakupione od 

uczestniczących w promocji sprzedawców detalicznych, których lista znajduje się [w Załączniku 2 i] na 

wskazanej w punkcie 7 stronie internetowej promocji (z zastrzeżeniem możliwości okresowej aktualizacji). 

Sony nie ponosi odpowiedzialności za mylące deklaracje sprzedawcy detalicznego co do jego udziału 

w Promocji dla studentów; ostateczna decyzja, czy sprzedawca jest autoryzowanym dealerem, należy do 

Sony. Dla uniknięcia wątpliwości: Sony nie będzie przyjmować zgłoszeń dotyczących produktów 

zakupionych przez serwis Allegro, Olx, eBay lub od innych zewnętrznych odsprzedawców działających na 

platformie Amazon Marketplace (bez względu na to, czy chodzi o produkty nowe, czy używane). 

 

13. Rabat promocyjny cashback nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt sprzedawcy 

i otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty. 
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14. W razie gdyby przesłane zgłoszenie okazało się niekompletne, uczestnik zostanie poinformowany o tym 

fakcie pocztą elektroniczną i otrzyma 10 (dziesięć) dni kalendarzowych na rozwiązanie wszelkich problemów 

oraz przesłanie poprawionych, prawidłowych dokumentów, które będą spełniać zdefiniowane tu wymogi. 

 

15. Jedna osoba może wykorzystać kod rabatowy do dokonania maksymalnie 3 zgłoszeń i tylko jednego 

zgłoszenia na produkt. 

 

16. Przekazanie Rabatu promocyjnego cashback nastąpi w ciągu 28 dni od spełnienia wszystkich kryteriów; 

w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, rabat zostanie przekazany jak najszybciej 

w terminie późniejszym.  

 

17. Rabat promocyjny cashback zostanie przekazany przelewem bankowym, o ile podane zostały właściwe dane 

rachunku bankowego, a dowód zakupu jest prawidłowy i czytelny. Nie jest możliwe przekazanie Rabatu 

promocyjnego cashback innym sposobem.  Osoby dokonujące zgłoszenia z Polski otrzymają Rabat 

promocyjny cashback w polskich złotych. 

 

Postanowienia różne 

18. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wypłaty rabatu promocyjnego Cashback: (i) w przypadku 

zgłoszeń udziału w niniejszej Promocji dla studentów, jeśli zgłoszenia te wzbudzają podejrzenie fałszywości 

lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu lub (ii) osobie, która 

podczas wcześniejszej promocji dokonała fałszywego zgłoszenia lub zgłoszenia w inny sposób naruszającego 

regulamin owej promocji. 

 

19. Zastrzega się prawo do odwołania Promocji dla studentów w dowolnym momencie, bez wcześniejszego 

powiadomienia. Wszystkie oferty związane z Rabatem promocyjnym cashback mogą podlegać 

ograniczeniom dostępności. Sony zastrzega sobie prawo do zastąpienia — w razie potrzeby — dowolnej 

oferty produktami lub usługami o równorzędnym statusie i wartości. 

 

20. Wszystkie produkty Sony mogą podlegać ograniczeniom dostępności. 

 

21. Promocja dla studentów nie łączy się z innymi promocjami. W szczególności, dokonanie zgłoszenia 

w ramach Promocji dla studentów pozbawia prawa do dokonania dodatkowego zgłoszenia dotyczącego 

tego samego produktu w ramach innej, powszechnie dostępnej promocji konsumenckiej, która może 

obowiązywać w tym samym czasie.  

 

22. Nie istnieje możliwość zamiany Rabatu promocyjnego cashback na gotówkę, kredyt lub produkt. 

 

23. W razie pytań dotyczących zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z numerem +48 223060694 lub 

poprzez stronę internetową http://services.sony.pl/supportmvc/pl/contact/email?cam=Cashback-DI-

Student-2019-Poland 

24. Wszystkie instrukcje zawarte w formularzu zgłoszeniowym stanowią część niniejszego Regulaminu. 

 

25. Dokonanie zgłoszenia w sprawie Rabatu promocyjnego cashback będzie uważane za równoznaczne 

z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Sony, z którą można 

się zapoznać pod adresem http://www.sony.pl/pages/privacy/privacy_statement_pl_PL.html 
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26. Przekazane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Sony Europe 
B.V. oraz jej zewnętrznego usługodawcę w celach związanych z administrowaniem niniejszą 

Promocją dla studentów. Sony może udostępniać dane swoim partnerom w celach związanych 
z administrowaniem niniejszą promocją i, jeśli zachodzi taka potrzeba, w celu weryfikacji 
zgłoszeń i zapobiegania fałszywym zgłoszeniom.    
 

27. W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt 
za pośrednictwem formularza on-line pod adresem http://services.sony.pl/support/pl/contacts/pim/email   
 

28. Niniejsza Promocja dla studentów podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będzie interpretowana 

zgodnie z tym prawem, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej 

Polskiej lub, jeśli wymaga tego prawo, sądów z terytorium osoby dokonującej zgłoszenia.  

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Studenckie rabaty FotoVideo 

 

Lista uczelni uczestniczących w promocji: 

Studium Fotografii ZPAF https://zpaf.pl/studium-fotografii/ogolne/ 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu http://uap.edu.pl/ 

Warszawska Szkoła Filmowa https://szkolafilmowa.pl/ 

Wrocławska Szkoła Fotografii AFA http://www.afa.com.pl/afa 

Akademia Fotografii http://www.akademiafotografii.pl/  

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Studenckie rabaty FotoVideo 

Lista sprzedawców detalicznych uczestniczących w promocji: 

4Vision https://www.robimytv.pl/ 

Aster https://aster-foto.com.pl/ 

Beiks https://www.beiks.com.pl/ 

CEWE (Fotojoker) https://www.e-fotojoker.pl/ 

Cyfrowe.pl https://www.cyfrowe.pl/ 

Digital24 https://digital24.pl/ 

E-OKO https://e-oko.pl/ 

Fotoaparaciki https://www.fotoaparaciki.pl/  

Fotoforma https://fotoforma.pl/ 

Foto-Plus https://www.fotoplus.pl/ 

Salony Sony Center i scentre.pl https://scentre.pl/ 
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