
Kampanjaehdot 

1. Sonyn Cashback-kampanjan järjestäjä on Sony Nordic (Finland), Sony Europe Suomen sivuliike, FI29442937,   
Äyritie 20, 01510 Vantaa, Suomi.  

2. Huomaathan, että tähän osoitteeseen lähetettyjä lomakkeita ei tulla käsittelemään. Pyydämme sinua ystävällisesti 
lähettämään cashback-hakemuksesi vain verkon kautta.   

3. Kampanja koskee vain Sonyn Suomessa toimittamia ja jakamia tuotteita.  
 
Näin haet cashback-hyvitystä 

4. Jos olet ostanut samalla ostokerralla yhden tässä listatuista Sonyn televisioista sekä yhden tässä listatuista Dolby Atmos® -
soundbareista kampanjaan osallistuvalta jälleenmyyjältä 23.08.2021–17.10.2021 välisenä aikana, olet oikeutettu hakemaan 
cashback-hyvitystä. Molempien tuotteiden (Sony TV + Sony Dolby Atmos® -soundbar) tulee olla ostettu samana päivänä, 
samana ajankohtana, samassa myymälässä ja näkyä samalla kuitilla. 
 

TV HT-G700 CASHBACK 
XR55X90J +HT-G700 € 150 
XR65X90J +HT-G700 € 150 
XR75X90J +HT-G700 € 150 
XR55X92J +HT-G700 € 150 
XR65X92J +HT-G700 € 150 
XR75X92J +HT-G700 € 150 
XR55X93J +HT-G700 € 150 
XR65X93J +HT-G700 € 150 
XR75X93J +HT-G700 € 150 
XR55X94J +HT-G700 € 150 
XR65X94J +HT-G700 € 150 
XR75X94J +HT-G700 € 150 
XR55A80J +HT-G700 € 150 
XR65A80J +HT-G700 € 150 
XR77A80J +HT-G700 € 150 
XR55A84J +HT-G700 € 150 
XR65A84J +HT-G700 € 150 
XR77A84J +HT-G700 € 150 

 

5. Täytä hakulomake verkossa osoitteessa www.sony.FI/cashback/soundbar. Sinun tulee luoda My Sony-tili ja liittää 
sähköisesti mukaan Soundbar sarjanumero, kuva sarjanumerosta tuotteessa ja kopio alkuperäisestä ostokuitista 
lunastaaksesi cashback-hyvityksesi. 
Huom: Vaatimuspyynnöt on jätettävä verkossa viimeistään 17. joulukuuta 2021 ennen keskiyötä. Sinun on odotettava 30 
päivää ostopäivästäsi, jotta voit lähettää hakemuksen. Hakemuksia ei oteta vastaan tämän ajankohdan jälkeen. Mikäli 
ostotodistuksessa mainitaan tilauspäivä, joka poikkeaa ostotodistuksen päivämäärästä (laskun päiväys), ostopäivä 
määritellään ainoastaan tilauspäivään viitaten. 

6. Kaikki Sony-tuotteet ovat riippuvaisia saatavuudesta. 
7. Täyttääksesi hakemuslomakkeen tarvitset riittävän nopean laajakaistayhteyden ja latausvalmiuden. Huomaathan, että 

Internet-palveluntarjoajasi saattaa asettaa lisämaksuja riippuen Internet-käyttöehdoistasi. 
8. Cashback-hyvitys koskee vain Sonyn kampanjaan kuuluvia tuotteita, jotka Sony on toimittanut ja jakanut valituille 

osallistuvalta jälleenmyyjältä Suomessa. Suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ennen ostoa tuotteen 
soveltuvuuden näihin ehtoihin. Voit myös käyttää Sonyn cashback-foorumia tarkistaaksesi Sonyn valtuutetut jälleenmyyjät. 
Sony ei ole vastuussa jälleenmyyjien harhaanjohtavista lausunnoista tähän liittyen ja lopullinen päätös siitä, onko 
jälleenmyyjä valtuutettu vai ei, on Sonyn. Epäilyn välttämiseksi, Sony ei hyväksy hakemuksia tuotteisiin, jotka on ostettu 
eBay:sta, Amazon:sta tai kolmannen osapuolen myyjiltä Amazon:n markkinapaikkafoorumista (riippumatta siitä, onko tuote 
uusi tai käytetty). 



9. Cashback-hakemusta ei voida tehdä tuotteesta, joka on palautettu jälleenmyyjälle. Sony voi tarkistaa sarjanumerot 
jälleenmyyjiltä tuotteiden palautusten tarkkailemiseksi. Jos palautetusta tuotteesta on jo maksettu cashback-bonus, Sonylla 
on oikeus periä sinulta asiaankuuluva summa. 

10. Vain hakemukset, joihin on liitetty voimassa oleva sarjanumero, kuva sarjanumerosta tuotteessa sekä alkuperäinen 
ostokuitti/lasku, joka selvästi osoittaa jälleenmyyjän nimen, tuotenimen ja ostopäivän, hyväksytään. Verkkotilausten 
vahvistuksia ei hyväksytä. Käsin kirjoitettuja kuitteja ei hyväksytä. Mikäli hakemus on puutteellinen, sen lähettäjälle 
ilmoitetaan asiasta sähköpostitse ja hänelle annetaan määräajaksi 14 kalenteripäivää aikaa ratkaista mahdolliset ongelmat 
ja lähettää oikeat, voimassa olevat asiakirjat, jotka täyttävät vaatimukset.    

11. Tämä kampanja on suunnattu kuluttajille ja erityisesti vain alkuperäisille kuluttajille, jotka ovat ostaneet tuotteen. Yritysten, 
järjestöjen ja instituutioiden sekä jälleenmyyjien cashback-hakemukset eivät sisälly tähän kampanjaan. 

12. Koska kyseessä on kuluttajille suunnattu kampanja, yksi kuluttaja voi jättää enintään 2 hakemusta. (Ei rajoituksia soundbar-
tuotteille). 

13. Cashback-hyvityksesi maksetaan 28 päivän päästä siitä, kun kaikki kriteerit ovat täyttyneet; jos emme pysty noudattamaan 
tätä määräaikaa, maksamme hyvityksesi mahdollisimman pian sen jälkeen. 

14. Cashback toimitetaan suoran pankkisiirron muodossa EU: n pankeille, mikäli oikeat pankkitiedot on toimitettu ja kuitti on 
kelvollinen ja luettavissa. Hakijoiden Cashback maksetaan Euroissa. Jos annat ostomaan ulkopuolella olevan pankkitilisi 
tiedot, hyväksyt, että saamasi summa voi vaihdella paikallisen valuutan ja maksupäivän valuuttakurssin mukaan.  
Sinun tulisi varmistaa, että pankkisi hyväksyy maksut Euroissa. Sony ei vastaa mistään tapauksesta, jossa pankkisi ei hyväksy 
maksua tässä valuutassa tai mahdollisista maksuun liittyvistä pankkimaksuista. Vaihtoehtoinen takaisinmaksun 
suorittaminen ei ole mahdollista 

 
Yleiset ehdot 

15. Pidätämme oikeuden pidättäytyä ja / tai kieltäytyä cashbackin maksamisesta: (i) jos epäilemme, että tämän kampanjan 
mukainen hakemus on väärä tai vilpillinen tai hakemus ei ole ehtojen mukainen, (ii) jos hakemukseen sisältyy sarjanumero, 
jota on käytetty hakemukseen aikaisemman kampanjan yheteydessä tai toiseen hakemukseen saman kampanjan aikana, tai 
(iii) henkilölle joka on esittänyt aikaisemman kampanjan yhteydessä hakemuksen, joka on vilpillinen tai muuten rikkoo 
kyseisen kampanjan ehtoja. Sony pidättää oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin kantajaa vastaan, joka tekee tahallisesti 
vilpillisen hakemuksen. 

16. Pidätämme oikeuden peruuttaa kampanjan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki cashback-tarjoukset riippuvat 
tuotteiden saatavuudesta. Sony pidättää oikeuden korvata tuote- tai palvelutarjoukset vastaavan aseman tai arvon 
tuotteilla tai palveluilla tarpeen vaatiessa. 

17. Cashback-hyvityksen maksamiselle ei ole luotto-, käteis- tai tuotevaihtoehtoa. 
18. Mikäli sinulla on kysymyksiä hakemustasi koskien, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse +358 (0) 969379450 tai 

sähköpostitse www.sony.fi/promo/contact 
19. Kaikki hakulomakkeen puitteissa annetut ohjeet ovat osa näitä käyttöohjeita. 
20. Cashback-hyvitystä hakevien katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot sekä Sonyn tietosuojakäytännön, joka 

on luettavissa osoitteessa http://www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_FI/privacy_overview.html  

21. Syöttämiäsi henkilökohtaisia tietoja käsitellään Sony Europe B.V. ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan toimesta, 
Sykes Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom, tämän kampanjan 
hallinnontia varten. 

22. Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilökohtaisten tietojesi käyttöä koskien, voit ottaa meihin yhteyttä verkkolomakkeemme 
kautta osoitteessa https://services.sony.fi/supportmvc/fi/contact/pim 

23. Lue lisää Sonyn tietosuojalausunnosta osoitteessa http://www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_FI/privacy_overview.html 
24. Tähän kampanjaan sovelletaan Suomen lakia ja kaikki osapuolet täten alistuvat Suomen tuomioistuimen yksinomaiseen 

toimivaltaan. 
 

 


