Tervetuloa Alpha-käyttäjäksi -ostohyvitys objektiiveista – käyttöehdot
1. Tervetuloa Alpha-käyttäjäksi -ostohyvityskampanjan (”kampanja”) tarjoaa Sony Europe B.V.,
jonka toimipaikka on The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW (”Sony”). Älä lähetä
ostohyvityspyyntöjä tähän osoitteeseen, sillä niitä ei hyväksytä. Lähetä pyyntösi ainoastaan
kohdassa 7 mainitun verkkosivuston kautta.
2. Kampanja on suunnattu kuluttajille ja ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, mukaan lukien
ammattivalokuvaajille/-videokuvaajille. Tämä tarjous ei koske yritysten, organisaatioiden ja
laitosten sekä jälleenmyyjien tekemiä ostohyvityspyyntöjä. Sinun on oltava vähintään 18-vuotias,
jotta voit osallistua kampanjaan.
3. Kampanja koskee ainoastaan uusia ostettuja tuotteita (ei käytettyjä, palautettuja tai
kunnostettuja tuotteita), jotka Sony on toimittanut ja jaellut Suomi.
4. Lue nämä ehdot huolellisesti ja varmista noudattavasi niitä, jotta vältyt pettymyksiltä.

Laajuus
5. Tämä Sony-objektiiveja koskeva ostohyvityskampanja on tarjolla asiakkaille, jotka ovat joko (a)
ostaneet jonkin seuraavista Sony-kameroista: https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/DI_Lens_Eligible_Cameras.pdf (”oikeuttavat kamerat”)
31.3.2022 mennessä (kyseinen päivä mukaan lukien) ja rekisteröineet oikeuttavan kameran
MySony-palvelussa 12.10.2020–15.6.2022 (molemmat päivät mukaan lukien) sekä aikovat ostaa
Sony-objektiivin/-objektiiveja (”oikeutetut uudet asiakkaat”)
TAI (b) ostaneet ja rekisteröineet oikeuttavan kameran viimeistään 11.10.2020 mutta eivät ole
rekisteröineet Sonylta ostettua objektiivia edeltävien 12 kuukauden aikana (11.10.2020 alkaen)
(”oikeutetut nykyiset asiakkaat”).
Sekä oikeutettujen uusien asiakkaiden että oikeutettujen nykyisten asiakkaiden pyynnöt
kelpaavat vain, jos asiakkaat ovat vastaanottaneet sähköpostitse osallistumiskoodin MySonypalvelusta alla kuvatun mukaisesti.
6. Oikeutetut nykyiset asiakkaat ja oikeutetut uudet asiakkaat voivat pyytää 100 euron suuruista
ostohyvitystä alla luetelluista objektiiveista (”kampanjaobjektiivit”), jotka on ostettu 12.10.2020–
30.6.2022 (molemmat päivät mukaan lukien) (edellyttäen, että kampanjaobjektiivi ostettiin
samaan aikaan kuin oikeuttava kamera tai oikeuttavan kameran oston jälkeen), jäljempänä
määritettyjen ehtojen mukaisesti.
Oikeuttavat objektiivit:
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/DI_Lens_Eligible_Lenses.pdf

Ostohyvityksen pyytäminen
7. Täytä objektiivin/objektiivien ostohyvitystä koskeva pyyntösi seuraavassa verkko-osoitteessa:
https://www.sony.fi/promo/welcome-to-alpha.

8. Kampanjaan osallistuminen edellyttää voimassa olevaa etusetelikoodia. Oikeutetut uudet
asiakkaat saavat kolme erillistä etusetelikoodia samassa sähköpostiviestissä MySony-palvelusta,
kun he ovat rekisteröineet oikeuttavan kameran MySony-palvelussa kohdassa 5(a) määritettyyn
määräaikaan mennessä. Oikeutetut nykyiset asiakkaat saavat automaattisesti sähköpostiviestin,
joka sisältää kolme erillistä etusetelikoodia, 12.10.2020 mennessä. Kunkin koodin voi käyttää vain
kerran. Huomautus: kolme yksilöllistä koodia toimitetaan erillisessä sähköpostiviestissä, joka
lähetetään 24 tunnin kuluessa tuotteen rekisteröinnistä.

9. Ostohyvityskampanjaan osallistuminen edellyttää MySony-tiliä. Sinun on lisättävä pyyntöösi
sähköisesti (i) kuva valkoisesta tarrasta, jossa näkyvät viivakoodit sekä kampanjaobjektiivin malli
ja sarjanumero ja joka on LEIKATTU IRTI objektiivin tuotepakkauksesta, (ii) kopio
kampanjaobjektiivin alkuperäisestä painetusta kuitista/laskusta, jossa näkyvät selkeästi
jälleenmyyjän nimi sekä tuotteen nimi ja ostopäivä, ja (iii) voimassa oleva etusetelikoodi. Pelkkiä
sähköisiä tilausvahvistuksia ja käsin kirjoitettuja kuitteja ei hyväksytä. Väärennetyt, muunnellut tai
peukaloidut laskut tai kuitit hylätään ja niihin liittyvät pyynnöt käsitellään vilpillisinä. Sony pidättää
oikeuden pyytää lisätietoja ja/tai täydentäviä asiakirjoja voidakseen varmentaa pyynnön
kelpoisuuden.
10. Asianmukaisesti laaditut pyynnöt, jotka sisältävät edellä luetellut tiedot, voidaan lähettää
välittömästi objektiivin ostopäivän jälkeen.
11. Kaikkien ostohyvityskampanjaan osallistumista koskevien pyyntöjen on oltava perillä
keskiyöhön mennessä (Keski-Euroopan aikaa) 31.7.2022. Pyyntöjä ei hyväksytä tämän
määräajan jälkeen.

Kaikkiin ostohyvityksiin sovelletaan yleisiä ehtoja.
12. Ostohyvitys on saatavilla ainoastaan kampanjaobjektiiveihin, jotka Sony on toimittanut ja jaellut
valtuutetuille osallistuville jälleenmyyjille Suomi. Suosittelemme varmistamaan jälleenmyyjältä
ennen ostoa, että ostosi täyttää nämä ehdot. Kampanjaan osallistuvat jälleenmyyjät on lueteltu
osoitteessa
https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/FI_DI_Lens_dealers.pdf. Sony ei vastaa jälleenmyyjien
harhaanjohtavista väitteistä tässä asiassa, ja Sony päättää yksin, onko jälleenmyyjä valtuutettu.
Tarkennukseksi: Sony ei hyväksy pyyntöjä tuotteista, jotka on ostettu kolmansien osapuolten
jälleenmyyjiltä Amazon Marketplace -alustassa (olipa ne ilmoitettu uusina tai käytettyinä), ellei
kyseisiä jälleenmyyjiä ole valmiiksi mainittu osallistuvien jälleenmyyjien luettelossa. Sony ei
hyväksy pyyntöjä tuotteista, jotka on ostettu eBaysta (olipa ne ilmoitettu uusina tai
käytettyinä).
13. Ostohyvityspyyntöä ei voi tehdä tuotteesta, joka on palautettu jälleenmyyjälle hyvitystä varten.
Sony voi valvoa tuotepalautuksia tarkistamalla sarjanumerot jälleenmyyjältä. Jos ostohyvitys on
jo maksettu palautetusta tuotteesta, Sony on oikeutettu perimään kyseisen summan takaisin.
14. Pyyntö voi sisältää vain yhden kampanjaobjektiivin ja yhden etusetelikoodin. Kukin asiakas on
oikeutettu yhteen pyyntöön yhtä yksittäistä objektiivimallia kohti sekä yhteensä enintään
kolmeen (3) pyyntöön. Etusetelikoodit ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää kolmansille
osapuolille eikä käyttää uudelleen.

15. Jos pyyntö on puutteellinen, osallistujalle ilmoitetaan siitä sähköpostitse, ja hänellä on neljätoista
(14) kalenteripäivää aikaa korjata mahdolliset puutteet sekä lähettää oikea, kelvollinen asiakirja,
joka täyttää vaatimukset.
16. Ostohyvitys maksetaan 28 päivän kuluessa pyynnön hyväksymisestä ja kaikkien kriteerien
täyttymisestä. Jos tämä ei ole mahdollista, ostohyvitys maksetaan mahdollisimman pian tämän
määräajan jälkeen.
17. Ostohyvitys maksetaan tilisiirtona Euroopassa sijaitsevaan pankkiin, mikäli oikeat pankkitiedot on
ilmoitettu ja kuitti sekä sarjanumeron kuva ovat vaatimusten mukaiset ja luettavissa. Ostohyvitys
maksetaan sen maan valuutassa, jossa objektiivituote ostettiin. Jos ilmoittamasi pankki sijaitsee
muussa maassa kuin ostomaassa, hyväksyt, että vastaanottamasi summa voi vaihdella paikallisen
valuutan ja maksuhetkellä voimassa olevan valuuttakurssin mukaan. Sinun tulisi varmistaa, että
pankkisi hyväksyy ostomaan valuutassa tehtyjä maksuja. Sony ei ole vastuussa tilanteista, joissa
pankkisi ei hyväksy maksuja kyseisessä valuutassa, eikä mistään pankin mahdollisesti veloittamista
lisäkuluista. Maksuhyvityksen vaihtoehtoiset maksutavat eivät ole mahdollisia.
18. Lomakkeen täyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä sekä riittävää laajakaistan nopeutta ja
latauskykyä. Sony ei vastaa mistään teknisistä tai laitteistoon, ohjelmistoon, palvelimeen,
verkkosivustoon tai Internet-yhteyteen liittyvistä ongelmista, jotka estävät kampanjaan
osallistumisen tai muuten haittaavat sitä. Huomaa, että osallistujan Internet-palveluntarjoaja voi
veloittaa lisämaksuja Internetin käyttöä koskevien ehtojensa mukaisesti.

Muita ehtoja
19. Pidätämme oikeuden evätä ostohyvityksen ja/tai kieltäytyä sen maksusta seuraavissa tapauksissa:
(i) epäilemme pyynnön olevan väärennetty tai vilpillinen, tai pyyntö ei täytä näitä ehtoja, (ii)
pyyntö sisältää sarjanumeron, jota on käytetty aikaisemmassa tämän kampanjan osana tehdyssä
pyynnössä, tai (iii) henkilö on tehnyt osana aikaisempaa kampanjaa pyynnön, joka osoittautui
vilpilliseksi tai muuten rikkoi kyseisen kampanjan ehtoja. Sony pidättää oikeuden ryhtyä
oikeustoimiin sellaista henkilöä vastaan, joka tekee vilpillisen pyynnön tahallisesti.
20. Pidätämme oikeuden keskeyttää kampanjan milloin tahansa ilman erilistä ilmoitusta.
Ostohyvitystarjousten saatavuus vaihtelee. Sony pidättää oikeuden vaihtaa tarvittaessa mikä
tahansa tarjous vastaavanlaisiin ja samanarvoisiin tuotteisiin tai palveluihin.
21. Kaikkien Sony-tuotteiden saatavuus vaihtelee.
22. Vaikka olisit tehnyt kampanjaobjektiivia koskevan ostohyvityspyynnön osana toista Sonykampanjaa, voit siitä huolimatta osallistua Tervetuloa Alpha-käyttäjäksi -objektiivikampanjaan.
23. Ostohyvitystä ei voi vaihtaa luottoon, käteiseen tai vaihtoehtoiseen tuotteeseen.
24. Jos sinulla on kysyttävää pyynnöstäsi, soita meille numeroon +358 (0) 969379450 tai ota meihin
yhteyttä verkossa osoitteessa https://www.sony.fi/promo/contact.

25. Kaikki lomakkeessa annetut ohjeet ovat osa näitä ehtoja.
26. Kun asiakas pyytää ostohyvitystä, hänen oletetaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot
sekä
Sonyn
tietosuojakäytännön,
joka
on
saatavilla
osoitteessa
https://www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_FI/privacy_overview.html.
27. Ilmoitettujen henkilötietojen käsittelijä on Sony Europe B.V. ja sen kolmannen osapuolen
palveluntarjoajat tämän kampanjan hallintaa varten. Sony voi tarvittaessa luovuttaa tietoja
jälleenmyyjille ja muille kolmansille osapuolille voidakseen varmentaa pyynnöt ja ehkäistä
vilpillisiä pyyntöjä (ja/tai ilmoittaa niistä).
28. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä verkkolomakkeen
kautta osoitteessa https://services.sony.fi/supportmvc/fi/Contact/Pim.
29. Tähän kampanjaan ja sen tulkintaan sovelletaan asuinmaasi lakeja, ja osapuolet ovat kyseisen
maan tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan alaisia.

