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Termos e Condições 
" Reembolso Sony Digital Image " 

 
 

1. Empresa organizadora e objeto da promoção: A empresa organizadora da promoção " 
Reembolso Sony Digital Image " (a seguir designada, "Promoção") é a Sony Europe B.V, Sucursal 
em Espanha ("Sony"), com sede Avenida Diagonal, nº 640 4ª planta, Edifício Alta Diagonal, 08017 
Barcelona, Espanha (a seguir designada, "SONY" ou a "Empresa") e detentora do NIF n.º 
W3030098B, sendo objeto da presente Promoção a oferta ao consumidor do direito de 
reembolso de parte do valor pago por este pela compra de produtos Sony Digital Image da marca 
SONY, indicados abaixo, nos termos detalhados nestas regras da promoção e de acordo com o 
descrito nas Normas da Promoção (parágrafo 4. abaixo). 

 
A promoção aplica-se apenas a novos produtos (excluindo produtos em segunda mão, produtos 
devolvidos ou recondicionados), que tenham sido distribuídos pela Sony no território de Portugal. 
 
Os modelos de Digital Image abrangidos pela Promoção e os valores reembolsados aos 
participantes encontram-se detalhados a seguir: 
 

Modelo Reembolso en Euros 
HVLF20M.CE 20 
HVLF32M.CE7 30 
HVLF45RM.CEC 40 
HVLF60RM.CEC 70 
ILCE7M3B.CEC 150 
ILCE7M3KB.CEC 150 
ILCE7RM2B.CEC 200  
ILCE7RM3B.CEC 200 
ILCE7SM2B.CEC 200 
SAL100M28.AE 100 
SAL135F18Z.AE 200 
SAL135F28.AE 150 
SAL1635Z2.SYX 150 
SAL2470Z2.SYX 20 
SAL24F20Z.AE 100 
SAL35F14G.AE 200 
SAL50F14Z.AE 150 
SAL70200G2.AE 200 
SAL70300G2.SYX 150 
SAL70400G2.AE 200 
SAL85F14Z.AE 150 
SEL100400GM.SYX  100  
SEL100F28GM.SYX  100  
SEL1018.AE  50  
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SEL1224G.SYX  100  
SEL1635GM.SYX  100  
SEL1635Z.SYX  100  
SEL1670Z.AE  100  
SEL18200LE.AE  60  
SEL24240.SYX  100  
SEL2470GM.SYX  100  
SEL2470Z.AE  100  
SEL28F20.SYX  50  
SEL30M35.AE  25  
SEL35F14Z.SYX  100  
SEL35F18.AE  40  
SEL35F28Z.AE  80  
SEL50F14Z.SYX  100  
SEL50F18.AE  30  
SEL50F18B.AE  30  
SEL50M28.SYX  50  
SEL55210.AE  30  
SEL55210B.AE  30  
SEL55F18Z.AE  100  
SEL70200G.AE  100  
SEL70200GM.SYX  100  
SEL70300G.SYX  100  
SEL85F14GM.SYX  100  
SEL85F18.SYX  50  
SEL90M28G.SYX  100  
SELP18105G.AE  50  
SELP18110G.SYX  400  
VGC1EM.CE 30 
VGC2EM.CE7 35 
VGC3EM.SYU 40 
VGC77AM.CE 30 
DSCRX10M3.CE3 150 
DSCRX10M4.CE3 200 
DSCRX100M5A.CE3 100 
FDRAX700B.CEE 200 
FDRAX53B.CEE 100 

 
Os participantes que tenham comprado um dos seguintes produtos: SEL2470GM, SEL70200GM 
SEL100F28GM, SEL100400GM, SEL1635GM, SEL85F14GM, juntamente com uma das seguintes 
câmaras: A9 (ILCE9), A7R3 (ILCE7R3), A7S2 (ILCE7S2), serão elegíveis para receber o dobro do 
reembolso da objetiva que comprem (200€ em vez de 100€). O dobro do reembolso só é válido se 
tiverem comprado a objetiva e a câmara no mesmo momento e se apresentarem o respetivo 
comprovativo de pagamento ou fatura. Não há limite do número de objetivas em que se pode 
reclamar o duplo reembolso, se tiverem sido compradas juntamente com a câmara 
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2. Elegibilidade para participar e território em que se desenvolve a Promoção: Todas as 
pessoas físicas com idade superior a 18 anos que sejam um consumidor final poderão participar 
nesta Promoção, conquanto possuam residência habitual em território português, adquiram, 
durante o período promocional, qualquer um dos produtos SONY mencionados no anterior 
parágrafo 1., nos seguintes estabelecimentos físicos localizados em território português: Color 
Foto, El Corte Inglés, Fnac Portugal, Comercialfoto, Worten, SOCIEDADE ÓPTICA TÉCNICA-OPTEC, 
TDURDEN-COMÉRCIO DE ELECTRÓNICA UNIPESSOAL, NIOBO, LDA., TROPHYFLASH, 
COLOREFFECTS-FOTOGRAFIA E VIDEO, AFF-MATERIAL FOTOGRÁFICO, JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & 
FILHOS, MINFO-COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA, MARQUES SOARES, INSTANTA, 
MediaMarkt, Emilio de Azevedo Campos, Lúcio Carvalho, Linkphoto, Sleeklab, Euronics, Vertente 
Sombra, Electro Sacávem, Fernando Gonçalves Carvalho, bem como através dos websites dos 
referidos estabelecimentos. Estão expressamente excluídas desta Promoção quaisquer compras 
efetuadas noutros websites que não os indicados anteriormente. Também se excluem quaisquer 
produtos vendidos por terceiros (Marketplace) através dos clientes supramencionados. 
Esta é uma promoção para o consumidor final. Qualquer empresa, organização, instituição ou 
revendedor está expressamente excluído da promoção. 
 
O participante será o único responsável pela veracidade e exatidão dos dados fornecidos à SONY 
para participar da presente Promoção. 
 
Não são válidos pedidos de reembolso de produto em situações em que o consumidor já tenha 
devolvido esse mesmo produto. 
 
 
3. Data de início e de fim da Promoção: A Promoção terá início no dia 01/06/2019 e 
terminará no dia 31/08/2019 (a seguir designado, "Período Promocional").  
 
 
4. Gratuitidade: A participação nesta Promoção é gratuita. 
 
5. Normas da Promoção:  
 

5.1  Passos a seguir: Quaisquer pessoas com elegibilidade para participar nesta 
Promoção que tenham adquirido um produto Sony Digital Image de qualquer um dos 
modelos referidos no parágrafo 1 do presente durante o Período Promocional poderão 
beneficiar do reembolso mencionado nesse mesmo parágrafo, caso tenham enviado, 
até às 23:59 h do dia 30/09/19, as informações referidas adiante no parágrafo 5.1. e se 
tenham registado como participantes da Promoção, preenchendo o formulário 
disponível em www.sony.pt/reembolso (a seguir designado, "Formulário"). Os principais 
dados solicitados para o preenchimento do Formulário são os seguintes: Nome 
(primeiro nome e apelido), documento de identificação, número de telefone, endereço 
de correio eletrónico, morada e número de conta bancária no formato IBAN, e 
SWIFT/BIC.  

 
Uma vez preenchido o Formulário, o participante deverá anexar ao mesmo a seguinte 
informação/documentação: 
 

http://www.sony.pt/reembolso
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• Uma fotografia legível do ecrã do acessório Sony Digital Image, na qual surja o 
respetivo número de série. Para mais informações, consulte o website: 
www.sony.pt/reembolso. 
• Uma fotografia legível do talão de compra ou da fatura. 
• Precisará de uma conta MySony para concluir o registo - se não tiver uma conta 
MySony, será necessário criar uma nova conta. 
 
A devolução dos valores da Promoção será efetuada, em todos os casos, no prazo máximo 
de 60 dias a contar da data de submissão da documentação/informação referidas no 
parágrafo anterior por parte do participante. Para este fim, o participante irá receber uma 
mensagem de correio eletrónico no endereço por si fornecido no Formulário, indicando que 
se procedeu ao envio do valor da Promoção para a conta corrente do participante 
constante do Formulário por transferência bancária (a qual terá como título “Reembolso 
Sony Digital Image ") e cujo ordenante será a empresa Link Network ou Worldpay. 

 
5.2 Para quaisquer informações relativas às Normas da Promoção ou quaisquer outras 
questões sobre a Promoção " Reembolso Sony Digital Image ", o participante poderá 
contactar a SONY através do número de telefone 808 200 185 (tarifa normal a partir de um 
telefone da rede fixa), de segunda a sexta-feira, entre as 9:00 e as 18:00 (exceto feriados), 
indicando o nome da Promoção "“ Reembolso Sony Digital Image " ou, via online, enviando 
uma mensagem através da seguinte hiperligação: www.sony.pt/reembolso. 
 
5.3 Qualquer participante que não cumpra qualquer um dos requisitos previstos nas 
presentes regras da promoção será automaticamente excluído da Promoção. Não obstante, 
a SONY terá o direito de solicitar ao participante a correção de determinados erros 
produzidos no cumprimento os requisitos da presente Promoção (falta de elegibilidade, 
apresentação de documentação incompleta, etc.) concedendo, para esse efeito, o prazo 
máximo de DEZ (10) dias a contar da data de comunicação ao participante do erro ou 
incumprimento de alguns dos requisitos necessários à participação na Promoção, sempre e 
desde que o produto tenha sido adquirido dentro do Período Promocional. 
 
5.4 Esta promoção não é cumulativa com outras promoções que possam estar ativas para 
estes modelos durante o Período Promocional. 
 
5.5 O reembolso está limitado a um máximo de três unidades de produto em promoção 
adquirido pelo mesmo participante 
 
5.6 O reembolso pode ser solicitado no Formulário 15 dias após a data da compra do produto.  
 
5.7 A participação na Promoção de quaisquer pessoas coletivas (empresas, organizações e 
instituições, etc.) está expressamente proibida. 

 
6. Proteção de dados de caráter pessoal 
 
Nos termos do disposto na lei 67/98 de 26 de Outubro sobre a Proteção de Dados Pessoais, 
informa-se que todos os dados facultados com a finalidade de participar na Promoção serão 
integrados num ficheiro de dados automatizado de dados pessoais criado pela e sob a 
responsabilidade da SONY, com o NIF n.º W3030098B e sede na Avenida Diagonal, nº 640 4ª 
planta, Edificio Alta Diagonal, 08017 Barcelona, devidamente declarado à Agência Espanhola de 

http://www.sony.pt/reembolso
tel:808%20200%20185
http://www.sony.pt/reembolso
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Proteção de Dados com o nome "Ficheiro de clientes marketing e pós-venda", com a finalidade 
exclusiva de gerir a sua participação na Promoção.  
 
A SONY adotará todas as medidas de ordem técnica e organizacionais necessárias para garantir a 
segurança e a integridade dos dados de caráter pessoal dos participantes e evitar a sua alteração, 
perda, tratamento ou acesso não autorizado, de acordo com a Lei 67/98 de 26 de Outubro.  
 
A SONY garante ainda não permitir o acesso, o armazenamento, nem a reprodução de tais 
informações através de quaisquer meios de reprodução manual, eletrónica, magnética, ótica, ou 
de quaisquer outros meios por parte de terceiros não autorizados, nem que estes furtem ou 
tornem públicas estas informações por qualquer forma ou meio, tendo em conta os avanços 
tecnológicos, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão expostos, quer 
provenham da ação humana ou de meios físicos ou naturais. 
 
Os participantes poderão exercer os direitos de acesso, alteração, cancelamento e de oposição 
aos seus dados mediante pedido, por escrito, acompanhado de fotocópia do documento de 
identificação ou equivalente dirigido à SONY para a morada: Av. Diagonal, nº 640 4ª planta, 08017 
Barcelona, España, ou mediante o envio de uma mensagem de correio eletrónico para o endereço 
campaign.administration.pt@eu.sony.com. 
 
 
7. Outras disposições  
 
7.1 O simples ato de participar na Promoção implica a aceitação expressa e sem reservas das 
presentes regras. 
 
7.2 A Sony reserva-se o direito de reter e / ou recusar o pagamento do reembolso se houver 
suspeita de que o participante infringe qualquer disposição dessas regras, bem como se for 
detetado que o participante cometeu qualquer atividade fraudulenta, a SONY excluirá o 
participante da promoção. Também são excluídas pessoas que fizeram declarações falsas ou 
fraudulentas em promoções anteriores. 
 
7.3 A Empresa não será responsável por possíveis falhas do sistema informático utilizado para a 
realização da Promoção, nem por quaisquer outras que possam ocorrer em resultado do mau 
funcionamento do mesmo. 
 
7.4 A Empresa reserva-se o direito de modificar as condições da presente Promoção a qualquer 
momento ou mesmo de anulá-la e deixá-la sem efeito por motivos de força maior. Em todo o 
caso, a Empresa compromete-se a comunicar por esta mesma via todas as regras que sejam 
modificadas ou, se for caso disso, a anulação da Promoção no seu todo, de modo a que todos os 
participantes tenham acesso a essas informações. 
 
7.5 O reembolso está sujeito à legislação fiscal em vigor, ficando o participante e a SONY 
obrigados a cumprir as respetivas obrigações fiscais.  
 
7.6 Caso a SONY detete qualquer anomalia na documentação apresentada, esta reserva-se o 
direito de solicitar ao participante qualquer acreditação ou documentação adicionais razoáveis ou 
a apresentação de um original (incluindo o recorte da etiqueta do código de barras da caixa onde 
consta o número de série e o código do modelo), sendo da responsabilidade do participante a 
conservação dos mesmos para estes efeitos, mesmo após o término da Promoção. 
 

mailto:campaign.administration.pt@eu.sony.com
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8. Legislação aplicável: As regras da presente Promoção deverão ser interpretadas à luz da 
legislação portuguesa.  
 
 

*     *     *     *     * 
 


