1)Regler og vilkår
1.
2.
3.

Udbyderen af Cashback med Sony (”Kampagnen”) er Sony Nordic (Denmark) filial af Sony Europe B.V. NL, Cvr Nr.
DK39932687 , Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby
Venligst send ikke formularer til denne adresse, da de ikke vil blive fremsendt til bureauet, der indsamler kravene. Brug
venligst kun hjemmesiden til at indtaste fordringer.
Kampagnen gælder kun for produkter, der er blevet leveret og distribueret af Sony inden for Danmark.

Sådan får du din cashback
4.

Hvis du i samme køb har købt to af de nedenstående hovedtelefoner (over-ear + in-ear) fra en af de udvalgte autoriserede
Sony-forhandlere mellem den 9. august 2021 t.o.m. 19. september 2021 har du ret til at gøre krav på din cashback. Begge
hovedtelefoner (over-ear + in-ear) skal være købt på samme tid og dag i den samme butik og være synlige på samme
kvittering. Dit købsbevis skal vise begge produkter købt som led i en enkel transaktion.

Over- Ear

In-Ear

CASHBACK

WH-1000XM4 Sort

+ WF1000XM4 Sort

750 DKK

WH-1000XM4 Sort

+ WF-1000XM4 Sølv

750 DKK

WH-1000XM4 Sølv

+ WF-1000XM4 Sort

750 DKK

WH-1000XM4 Sølv

+ WF-1000XM4 Sølv

750 DKK

WH-1000XM4 Midnatsblå

+ WF-1000XM4 Sort

750 DKK

WH-1000XM4 Midnatsblå

+ WF-1000XM4 Sølv

750 DKK

5. Registrér dit krav online på www.sony.dk/cashback/headphones. Du skal oprette en My Sony konto og indsende et billede
af serienumrene på hovedtelefonerne, klippet ud og separeret fra kasserne, samt en kopi af den originale kvittering /
faktura, der viser navnet på forhandleren, navnet på produktet og købsdato.
Krav på Cashback kan kun indsendes efter tredive (30) dage fra købsdatoen af de relevante produkter.
Alle ansøgningsskemaer der er indgivet for denne Cashback kampagne skal være modtaget inden
midnat d. 31. december 2021. Ingen krav vil blive accepteret efter denne dato.
6. Alle produkter fra Sony er afhængige af tilgængelighed.
7. Det er nødvendigt at have adgang til internettet med tilstrækkelig bredbåndshastighed og download-kapacitet for at
udfylde kravet. Bemærk, at der kan være ekstra gebyrer pålagt af individets internetudbyder afhængigt af deres vilkår og
betingelser for brug af internettet.
8. Cashback er kun tilgængelig på Sony’s kvalificerende produkter, der er leveret og distribueret af Sony til autoriserede Sonyforhandlere i Danmark. Vi anbefaler, at du tjekker med din forhandler for at sikre, at dit køb kvalificerer sig til disse vilkår og
betingelser. Du kan også tjekke på Sony’s Cashback platform for Sony autoriserede forhandlere. Sony er ikke ansvarlig for en
forhandlers vildledende udsagn i denne henseende, og den endelige beslutning om, hvorvidt en forhandler er autoriseret
ligger hos Sony. For at undgå enhver tvivl accepterer Sony ikke krav mod produkter købt på eBay, Amazon.com eller af
tredjepartssælgere på Amazon.com (hvad enten det er anført som nyt eller brugt).
9. Krav for cashback kan ikke blive lavet for et produkt, som bliver returneret til forhandleren. Sony kan tjekke serienumre med
forhandlere for at overvåge disse returneringer. Hvis cashback er givet, og produktet returneres, kan Sony opkræve det
fulde beløb tilbage.
10. Kun formularer udfyldt med et gyldigt serienummer på hovedtelefonerne – klippet ud og separeret fra kasserne - samt en
kopi af den originale kvittering / faktura, der tydeligt viser navnet på forhandleren, navnet på produktet og købsdato, vil
blive accepteret. Online ordrebekræftelser vil ikke blive accepteret. Håndskrevne kvitteringer vil ikke blive accepteret. I
tilfælde af et ufuldstændig krav, vil deltageren blive informeret via e-mail, og han / hun vil blive givet en frist på 14
kalenderdage til at løse eventuelle problemer og til at sende et korrekt og gyldigt dokument, der opfylder disse krav.

11. Denne kampagne er en forbrugerkampagne og er kun tilgængelig for den oprindelige forbruger, der har købt produktet.
Krav fra virksomheder, organisationer og institutioner og krav fra forhandlere er udelukket fra dette tilbud.
12. Da dette er en forbrugerkampagne, kan maksimalt 2 krav foretages af én forbruger.
13. Der kan gå op til 28 dage for modtagelse af din Cashback. Når alle kriterier er opfyldte og vi ikke er i stand til at overholde
denne frist, vil vi gøre det hurtigst muligt derefter.
Din Cashback bliver betalt i form af en direkte bankoverførsel til banker i EU området og Grønland & Færøerne, givet at de
korrekte bankdetaljer er opgivet, at du har opfyldt disse vilkår og kvitteringen er gyldig og ægte. Cashback vil blive udbetalt i
DKK. Hvis du opgiver bankdetaljer til en bank, som er uden for landet, hvor købet blev lavet, accepterer du, at
pengesummen kan være præget af ændringer grundet valutakurser. Du bør være sikker på, at din bank accepterer DKK Sony accepterer ingen ansvarlighed, hvis din bank ikke modtager denne valuta eller for nogen form for bankgebyr.
En alternativ cashback er ikke en mulighed.
Generelle vilkår
15. Vi forbeholder os retten til at holde og / eller nægte betaling af cashback: (i) hvor vi formoder, at kravet er lavet under et
falsk eller bedragerisk grundlag eller kravet ikke lever op til standarden, (ii) hvor et krav inkluderer et serienummer, som er
blevet brugt til en tidligere kampagne eller et andet krav under samme kampagne, eller (iii) for en person som har
efterspurgt kravet men under en gammel kampagne ikke fulgte reglerne. Sony forbeholder sig retten til at lægge sag an
mod krav, der er bedrageriske.
16. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække kampagnen til hver en tid uden varsel. Alle Cashback tilbud er afhængige af
tilgængelighed. Sony forbeholder sig retten til at erstatte tilbud for produkter eller tjenester med tilsvarende status og
værdi om nødvendigt.
17. Der er ingen mulighed for at få kredit, kontanter eller et alternativt produkt til tilbagebetaling
18. Skulle du have nogen spørgsmål i forhold til dit krav, bedes du ringe til os på +45 38 32 27 24 og / eller sende en mail til
www.sony.dk/promo/contact
19. Alle instruktionerne i ansøgningsformularen er en del af disse vilkår og betingelser.
20. Ved at gøre krav på en tilbagebetaling vil ansøgerne blive anset for at have læst og accepteret disse vilkår og betingelser og
Sonys fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på https://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html
21. Personlige oplysninger, som du giver, vil blive behandlet af Sony Europe B.V., og deres tredjeparts serviceudbyder, Sykes
Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom, med henblik på at
administrere denne kampagne. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, kan du
kontakte os via vores online webformular på https://services.sony.dk/supportmvc/da/contact/pim
22. For mere information om Sonys fortrolighedserklæring, kan du besøge:
https://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html
23. Denne kampagne er underlagt dansk ret og alle parter forelægger enekompetence til de danske domstole.

