
 

Všeobecné podmínky účasti 
 
1.  Organizátorem televizní kampaně Sony BRAVIA XR + DualSense (dále jen 

„promoakce“) je Sony Europe B.V., odštěpný závod, V Parku 2308/8, 148 00 Prague 4, 
Czech Republic (dále jen „společnost Sony“). 

 
2.  Na tuto adresu neposílejte formuláře žádostí, protože nebudou předány agentuře, 

která žádosti eviduje. K podání žádosti použijte webovou stránku 

https://www.sony.cz/braviaxr-playstationpromo. 
 
3.  Akce se vztahuje pouze na produkty dodávané a prodávané společností Sony v  České 

republice. 

 

Účast na promoakci 

 
4.  Pokud si zakoupíte jeden z následujících modelů televizorů u zúčastněného prodejce 

Sony se sídlem v České Republice (https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/terms/CZ_TV_Terms_and_Conditions.pdf) v období od 3. 5. 

2021 do 27. 6. 2021 (včetně) máte nárok požádat o ovladač DualSense v hodnotě 
1 899 Kč, nejpozději do 27. 8. 2021 (včetně). Pokud je v dokladu o nákupu uvedeno 
jiné datum objednávky než datum vystavení dokladu o nákupu (datum faktury), 
použije se jako datum nákupu datum objednávky.  

 
 

 
Kategorie Model Označení 

  

BRAVIA XR MASTER Series OLED A90J XR-55A90J XR55A90JAEP 

BRAVIA XR MASTER Series OLED A90J XR-65A90J XR65A90JAEP 

BRAVIA XR MASTER Series OLED A90J XR-83A90J XR83A90JAEP 

BRAVIA XR OLED A80J XR-55A80J XR55A80JAEP 

BRAVIA XR OLED A80J XR-65A80J XR65A80JAEP 

BRAVIA XR OLED A80J XR-77A80J XR77A80JAEP 

BRAVIA XR OLED A83J XR-55A83J XR55A83JAEP 

BRAVIA XR OLED A83J XR-65A83J XR65A83JAEP 

BRAVIA XR OLED A83J XR-77A83J XR77A83JAEP 

BRAVIA XR X93J XR-50X93J XR50X93JAEP 

BRAVIA XR X93J XR-55X93J XR55X93JAEP 

BRAVIA XR X93J XR-65X93J XR65X93JAEP 

BRAVIA XR X90J XR-75X90J XR75X90JAEP 
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5. Vyplňte váš požadavek online na následující adrese: https://www.sony.cz/braviaxr-
playstationpromo. Musíte si vytvořit účet My Sony a mít fotku se sériovým číslem a ID 
televizoru. K těmto informacím se dostanete přes tlačítko „Nápověda“ na dálkovém 
ovládání a vyberte „Systémové informace“ - více informací naleznete zde 

www.sony.cz/electronics/find-the-tvhc-model.  Dále je potřeba kopie původního 
dokladu o nákupu se jménem maloobchodníka, názvem produktu modelu TV a datem 
nákupu v elektronické podobě za účelem objednání ovladače DualSense. Uzávěrka 

pro přijetí všech formulářů žádostí týkajících se propagace je nejpozději do půlnoci 
27. 8. 2021 (včetně). Po tomto datu již nebudou žádosti přijímány. 

 

6.  Pro vyplnění žádosti je vyžadován přístup k internetu s dostatečnou rychlostí 
širokopásmového připojení a kapacitou stahování. Upozorňujeme, že poskytovatel 
internetových služeb účastníka může účtovat další poplatky v závislosti na 

podmínkách používání internetu. 
 
7.  Žádost o ovladač DualSense je k dispozici pouze pro modely televizorů Sony, které 

společnost Sony dodala a prodala zúčastněným prodejcům v  České republice. 
Doporučujeme, abyste se před nákupem poradili se svým prodejcem, abyste se 
ujistili, že váš nákup spadá do těchto podmínek účasti. Zúčastněné prodejce můžete 
také vyhledat na propagační platformě Sony. Společnost Sony není odpovědná za 

zavádějící prohlášení učiněná jakýmkoli maloobchodníkem v tomto ohledu a konečné 
rozhodnutí o tom, zda je maloobchodník oprávněn k propagaci, nese společnost 
Sony. Dále je uvedeno, že společnost Sony nebude přijímat žádosti pro modely 

televizorů zakoupené od třetích stran (neautorizovaní prodejci). Autorizovaného 
prodejce Sony najdete zde: https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/terms/CZ_TV_Terms_and_Conditions.pdf 

 
8.  Nelze podat platnou žádost o obdržení ovladače DualSense pro model televizoru, 

který zákazník vrátí prodejci za účelem vrácení peněz v plné výši. Pokud již byl ovladač 

DualSense dodán, má společnost Sony právo ovladač DualSense získat zpět. Zákazník 
je zodpovědný za náklady spojené s vrácením DualSense. 

 

9.  Potvrzení online objednávky nebude akceptováno. Ručně psané stvrzenky nebudou 
přijaty. V případě neúplné žádosti bude účastník informován e -mailem a bude mu 
poskytnuta lhůta 14 (čtrnácti) kalendářních dnů, během nichž musí být všechny 
problémy / otázky vyřešeny / objasněny a bude zaslán správný a platný dokument, 

který splňuje tyto požadavky.  
 
10.  Tato promoakce je spotřebitelská. Zúčastnit se může pouze původní spotřebitel, který 

produkt zakoupil. Z této nabídky jsou vyloučeny žádosti od společností, organizací a 
institucí i žádosti od prodejních partnerů. 

 

11.  Maximální počet žádostí na zákazníka je pět (5) a pouze dvě  (2) žádosti na stejný 
model. 

 

12.  Po splnění všech kritérií běží lhůta 30 dní na zaslání ovladače DualSense. V případech, 
kdy nemůžeme tuto lhůtu dodržet, učiníme tak co nejdříve poté. 

https://www.sony.cz/braviaxr-playstationpromo
https://www.sony.cz/braviaxr-playstationpromo
http://www.sony.cz/electronics/find-the-tvhc-model.D
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/terms/CZ_TV_Terms_and_Conditions.pdf
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/terms/CZ_TV_Terms_and_Conditions.pdf


 
13. Dodání ovladače DualSense je možné pouze na adresu v České republice. 
 
14.  Vyhrazujeme si právo odmítnout žádost a / nebo zrušit zasílání ovladače DualSense 

pokud existuje podezření, že byla vznesena nesprávná nebo podvodná žádost nebo 
pokud byla podána žádost, která není v souladu s těmito podmínkami účasti. 

 

15.  Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění ukončit promoakci. Akce závisí na 
dostupnosti modelů TV a ovladače DualSense. Společnost Sony si vyhrazuje právo na 
výměnu nabídek produktů nebo služeb podle potřeby.  

 
16.  Místo ovladače DualSense neexistují žádné možnosti kreditní nebo hotovostní platby 

ani žádný jiný produkt. 

 
17.  Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší žádosti, kontaktujte nás telefonicky na čísle 

+420 239016607 nebo nás kontaktujte prostřednictvím webových stránek na adrese: 

http://www.sony.cz/promo/contact 
 
18.  Všechny informace v přihlášce jsou součástí těchto podmínek účasti. Žádost pro 

obdržení ovladače DualSense se považuje za přijetí těchto podmínek účasti a 

ustanovení společnosti Sony o ochraně dat, která jsou uvedena na následující webové 
stránce: https://www.sony.cz/eu/pages/privacy/cs_CZ/privacy_overview.html 

 

 
19.  Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností Sony Europe B.V., 

odštěpný závod, V Parku 2308/8, 148 00 Prague 4, Czech Republic a jejími externími 

poskytovateli služeb, výhradně pro administrativní účely v rámci této promoakce a 
poté budou smazány. 

 

20.  Máte-li jakékoli dotazy ohledně našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte 
nás pomocí našeho online formuláře. Formulář najdete na adrese: 
https://services.sony.cz/supportmvc/cs/Contact/Pim 

 
21.  Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Sony najdete 

na: https://www.sony.cz/eu/pages/privacy/cs_CZ/privacy_overview.html 
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