Regler og vilkår
1. Udbyderen af Cashback-kampagnen er Sony Nordic (Denmark), der er en del af Sony Europe B.V. NL, Cvr Nr. DK39932687,
Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby
2. Send venligst ikke formularer til denne adresse, da de ikke vil blive videresendt og behandlet. Brug venligst kun
kampagnesiden til at registrere krav.
3. Kampagnen gælder kun for produkter, der er blevet leveret og distribueret af Sony Danmark.
Sådan får du din cashback
1. Hvis du har købt et af de anførte Sony-TV'er sammen med SRS-NS7 neckband-højttaler fra en af de autoriserede Sonyforhandlere mellem den 1. december 2021 og den 31. januar 2022, har du ret til at gøre krav på din cashback. Købet af
begge produkter (Sony Bravia XR TV og SRS-NS7 trådløs neckband-højtaler) skal være købt samtidig og være synlige på
samme kvittering. Dit købsbevis skal vise, at begge produkter er købt på samme transaktion.

2. Uanset hvilket type produkt(er), som du gør krav på, bedes du udfylde dit krav online på følgende webadresse:
www.sony.dk/cashback/ns7-TV. Du skal oprette en My Sony-konto og indsende serienummeret elektronisk på SRS-NS7
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neckband-højttaleren, et foto af serienummeret på selve produktet, og en kopi af den originale trykte kvittering, for at
kunne gøre krav på din Cashback. Krav på Cashback kan kun indsendes efter tredive (30) dage fra købsdatoen af det/de
relevante produkt(er). Alle ansøgningsskemaer, der er indgivet for denne Cashback kampagne, skal være modtaget
senest den 1. april 2022 før midnat. Ingen krav vil blive accepteret efter denne dato. Hvis købsbeviset nævner en
ordredato, der er forskellig fra den dato, hvor købsbeviset blev udstedt (fakturadato), vil købsdatoen kun blive fastsat med
henvisning til ordredatoen.
Alle produkter fra Sony er afhængige af tilgængelighed.
Internetadgang med tilstrækkelig bredbåndshastighed og downloadkapacitet er nødvendigt for at fuldføre ansøgningen.
Bemærk venligst, at der kan være yderligere gebyrer pålagt af din internetudbyder, afhængigt af deres vilkår og betingelser
for brug af internettet.
Cashback er kun tilgængelig på Sony-kvalificerede produkter, der er blevet leveret og distribueret af Sony til udvalgte
autoriserede Sony-forhandlere i Danmark. Vi anbefaler, at du tjekker med din forhandler, inden du køber, for at sikre dig, at
købet opfylder disse vilkår og betingelser. Du kan se, hvilke forhandlere der er Sony-autoriserede på Sonys Cashbackplatform. Sony er ikke ansvarlig for forhandlerens vildledende udtalelser i denne sammenhæng, og den endelige beslutning
om, hvorvidt en forhandler er autoriseret eller ej, ligger hos Sony. For at undgå tvivl accepterer Sony ikke krav mod
produkter købt fra eBay, Amazon.com eller fra tredjepartssælgere på Amazons markedsplatform (uanset om det er anført
som nyt eller brugt).
Der kan ikke kræves cashback for et produkt, der returneres til forhandleren med henblik på refusion. Sony kan kontrollere
serienummeret på din forhandler for at bekræfte, at produkterne ikke er blevet returneret. Hvis Cashback allerede er betalt
for et returneret produkt, kan Sony kræve det fulde beløb tilbage.
Kun formularer udfyldt med et gyldigt serienummer på SRS-NS7 neckband-højttaleren, et foto af serienummeret på
produktet og en kopi af den trykte originale kvittering / faktura, der tydeligt viser navnet på forhandleren, navnet på
produktet og købsdatoen, vil blive accepteret. Online ordrebekræftelser vil ikke blive accepteret. Håndskrevne kvitteringer
vil ikke blive accepteret. I tilfælde af en ufuldstændig ansøgning vil du blive informeret via e-mail og få 14 kalenderdage til at
løse eventuelle problemer og indsende den korrekte og gyldige dokumentation i overensstemmelse med disse krav.
Denne kampagne er en forbrugerkampagne og er kun tilgængelig for den oprindelige forbruger, der har købt produktet.
Krav fra virksomheder, organisationer og institutioner, samt krav fra forhandlere er ekskluderet fra dette tilbud.
Da dette er en forbrugerkampagne, kan hver forbruger maksimalt ansøge om 2 Cashbacks.
Din Cashback vil blive udbetalt inden for 28 dage efter, at vi har modtaget din færdige ansøgning i overensstemmelse med
kravene. Skulle vi ikke overholde denne frist, vil pengene blive udbetalt hurtigst muligt.
Din Cashback vil blive udbetalt i form af en direkte bankoverførsel til banker i EU-området, Grønland og Færøerne under
forudsætning af, at de korrekte bankoplysninger er oplyst, at alle betingelser for tilbagebetaling er opfyldt af dig, og at
kvitteringen er gyldig og læselig. Tilbagebetalingen vil være i DKK. Hvis du angiver bankkontooplysninger for et land uden for
det land, hvor produktet er købt, accepterer du, at det beløb du vil modtage, kan variere afhængigt af den lokale valuta og
vekselkursen på betalingsdatoen. Du bør sikre dig, at din bank accepterer betalinger i DKK. Sony påtager sig intet ansvar,
hvis din bank ikke accepterer betaling i denne valuta eller for relaterede bankgebyrer , der måtte opstå. En alternativ
cashback er ikke mulig.

Generelle vilkår
• Vi forbeholder os retten til at tilbageholde og/eller nægte betaling af Cashback: (i) hvor vi har mistanke om, at et krav er
falsk eller svigagtigt, eller at kravet ikke opfylder vilkårene og betingelserne for kampagnen, (ii) hvor et krav indeholder et
serienummer, der er blevet brugt i et krav i en tidligere kampagne, eller tidligere i denne kampagne, eller (iii) til en person,
der har fremsat krav i tidligere kampagner, som har været svigagtige eller på anden vis i strid med betingelserne for vores
Cashback-kampagner. Sony forbeholder sig retten til at lægge sag an mod enhver person, der bevidst har fremsat svigagtige
krav om Cashback.
• 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.
• Der er ingen mulighed for at få kredit, kontanter eller et alternativt produkt til cashback-udbetalingen.
• 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
• Alle instruktionerne i ansøgningsformularen er en del af disse vilkår og betingelser.
• Ved at gøre krav på din Cashback vil du blive anset for at have læst og accepteret disse vilkår og betingelser, samt Sonys
fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på https://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html
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De personlige oplysninger, som du opgiver, vil blive behandlet af Sony Europe B.V. og deres tredjeparts serviceudbyder,
Sitel, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, Storbritannien, med henblik på at administrere denne
kampagne. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os
via vores online webformular på https://services.sony.dk/supportmvc/da/contact/pim
For mere information om Sonys fortrolighedserklæring ved at besøge:
https://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html
Denne kampagne er underlagt dansk ret, og alle parter er underlagt dansk retspraksis i den danske domstol.

