Welcome-to-Alpha pénzvisszatérítési promóció objektívekre – Feltételek
1. A Welcome-to-Alpha elnevezésű, objektívekre vonatkozó pénzvisszatérítési promóció (a
továbbiakban „Promóció”) szervezője a Sony Europe B.V. vállalat, amelynek székhelye: The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Egyesült Királyság (a továbbiakban „Sony”).
Kérjük, hogy az igénylőlapokat ne erre a címre küldd, itt nem vesszük át. Az igénybejelentések
küldéséhez kizárólag a 7. szakaszban megadott webhelyet használd.
2. Ez a promóció nagykorú végfelhasználóknak, illetve cégeknek szól, melyet csak a terméket
eredetileg megvásárló ügyfél vehet igénybe, viszonteladókra nem vonatkozik ez az ajánlat.
3. A Promóció kizárólag olyan új (azaz nem használt, nem visszaküldött és nem átalakított)
termékek vásárlására vonatkozik, amelyeket a Sony szállít és forgalmaz Magyarország területén.
4. Kérjük, gondosan tanulmányozd ezeket a feltételeket, és a csalódások elkerülése érdekében
tartsd be a rendelkezéseket.

Érvényesség
5. A jelenlegi, megvásárolt Sony objektívek után járó pénzvisszatérítési Promócióban olyan
személyek vehetnek részt, akik vagy
1. vásároltak a következő Sony fényképezőgépek valamelyikéből: ILME-FX6V/ILCE-7C /
ILCE-7CL / ILCE-6000/ILCE-6100/ILCE-6400/ILCE-6600/ILCE-7M2/ILCE-7M3/ILCE-7R
sorozat/ILCE-7S sorozat/ILCE-9 sorozat („Résztvevő Fényképezőgépek”) és legkésőbb
2021. március 31-ig regisztrálják a megvásárolt (promócióban résztvevő)
Fényképezőgépet a My Sony rendszerében 2020. október 12. és 2021. június 15. között
(a határnapokat is beleértve), továbbá Sony objektívet kívánnak vásárolni (a
továbbiakban „Jogosult Új Vásárlók”),
VAGY
2.

Promócióban Résztvevő Fényképezőgépet vásároltak és regisztráltak legkésőbb 2020.
október 11-ig, de nem regisztráltak megvásárolt objektívet a Sony rendszerében a
megelőző 12 hónap során (2020. október 11-étől számítva) (a továbbiakban „Jogosult
Meglévő Vásárlók”).

Mind a „Jogosult Új Vásárlók”, mind a „Jogosult Meglévő Vásárlók” igénybejelentése csak abban
az esetben érvényes, ha előzőleg e-mailben részvételi kódot kaptak a My Sony rendszertől az
alábbiak szerint.
6. A Jogosult Meglévő Vásárlók és a Jogosult Új Vásárlók 35 000 Ft összegű pénzvisszatérítést
igényelhetnek, ha az alábbi felsorolásban szereplő objektívek (a továbbiakban „Promóciós
Objektívek”) közül vásároltak 2020. október 12. és 2021. június 30. között (a határnapokat is
beleértve) – amennyiben a Promóciós Objektív vásárlására a hozzá társított Résztvevő
Fényképezőgép vásárlásával egyszerre vagy azt követően került sor. A részvételt a jelen
feltételek szabályozzák.
A promócióban részt vevő objektívek:
SEL2470GM/SEL1635GM/SEL70200GM/SEL85F14GM/SEL100400GM/SEL100F28GM/SEL24F14
GM/SEL135F18GM/SEL1224GM

SEL200600G/SEL50F14Z/SEL1224G/SEL1635Z/SEL2470Z/
SEL70200G/SEL55F18Z/SEL90M28G/SEL24105G/SEL70300G/SEL20F18G/SEL35F14Z/SEL24240/
SELP28135G/SEL1670Z/SEL24F18Z/SEL1655G/SEL70350G

Az igénybejelentés módja
7. Kérjük, hogy töltsd ki az objektív(ek)hez kapcsolódó online pénzvisszatérítési igénybejelentőt a
következő URL-címen: https://www.sony.hu/promo/welcome-to-alpha.
8. A jelen Promóció keretébe tartozó igénybejelentés elküldéséhez érvényes kuponkód szükséges.
A Jogosult Új Vásárlók egy My Sony által küldött e-mailben három külön kuponkódot kapnak,
miután regisztráltak egy Résztvevő Fényképezőgépet a My Sony rendszerén keresztül a fenti 5(a)
szakaszban megadott időszakban. A Jogosult Meglévő Vásárlóknak automatikusan küld egy emailt a rendszer, benne három külön kuponkóddal, legkésőbb 2020. október 12-én. Minden
egyes kódot csak egyszer lehet felhasználni.
Fontos tudnivaló: A következő
objektívvásárlásaidnál felhasználható, 3 egyedi kódodat külön e-mailben küldjük el, legfeljebb 24
órával a termék regisztrációja után.
9. A pénzvisszatérítési igény bejelentéséhez My Sony-fiókkal kell rendelkezned. Az igénylés
kitöltéséhez elektronikusan mellékelned kell (i) a Promóciós Objektív vonalkódját,
modelljelölését és sorozatszámát tartalmazó, annak csomagolásáról KIVÁGOTT fehér matrica
képét, (ii) a Promóciós Objektív eredeti nyomtatott nyugtájának vagy számlájának másolatát,
amelyen jól kivehetően szerepel az eladó, a terméknév és a vásárlás dátuma, valamint (iii) egy
érvényes kuponkódot. Az online megrendelés-visszaigazolások és a kézzel írt átvételi nyugták
nem elégségesek az igényléshez. A hamis, módosított vagy megmásított számlákat a szervező
elutasítja, a kapcsolódó igényléseket pedig jogosulatlannak tekinti. A Sony fenntartja a jogot,
hogy további információkat és/vagy igazoló dokumentumot kérjen az igénylés érvényességének
ellenőrzése érdekében.
10. A fenti adatokat tartalmazó, megalapozott kérelmeket azonnal el lehet küldeni a megfelelő
objektív(ek) megvásárlásának napját követően.
11. A Pénzvisszatérítési Promócióhoz kapcsolódó igénylőlapoknak (közép -európai idő szerint)
legkésőbb 2021. július 31-én éjfélig be kell érkezniük. Az ezen időpont után beérkező
igénylések érvénytelenek.

A Pénzvisszatérítés igénylésének általános feltételei
12. A Pénzvisszatérítés kizárólag azoknál a Promóciós Objektíveknél igényelhető, amelyeket a Sony
szállít és forgalmaz a hivatalos résztvevő kereskedőknek Magyarország területén (adott
esetben). Javasoljuk, hogy előzetesen érdeklődj a kereskedőnél, és győződj meg arról, hogy a
tervezett vásárlásod megfelel a jelen Feltételekben foglaltaknak. A promócióban részt vevő
kereskedők
listája
itt
érhető
el:
https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/HU_DI_Lens_dealers.pdf. A Sony nem felelős a kereskedő ezen
témával kapcsolatos, félrevezető kijelentéseiért, továbbá a kereskedő vonatkozó jogosultságával
kapcsolatos kizárólagos döntés joga a Sony vállalaté. A kétségek kizárása érdekében a Sony nem

hagy jóvá olyan igénylést, amelynél a terméket az Amazon Marketplace platformon harmadik
félként működő viszonteladótól vásárolták (akár újként, akár használtként megjelölve), hacsak
a viszonteladó nem szerepel a résztvevő kereskedők listájában. A Sony nem fogad el igénylést
az eBay felületén keresztül végrehajtott vásárlások után (sem új, sem használt termék esetén).
13. Pénzvisszatérítési igényt nem lehet beküldeni olyan termékre vonatkozóan, amelyet
árvisszafizetés mellett visszavittek a kereskedőhöz. A Sony jogosult lekérdezni a sorozatszámokat
a kereskedőktől, és követni a visszaváltott termékeket. Amennyiben a pénzvisszatérítés
megtörtént egy visszaváltott termékre vonatkozóan, a Sony jogosult visszakérni a megfelelő
összeget.
14. Csak egy Promóciós Objektív és egy kuponkód szerepelhet minden egyes igénybejelentésben.
Minden vásárló csak egy igényt nyújthat be objektívtípusonként, továbbá összesen legfeljebb
három (3) termékigénylést. A kuponkódok személyre szólnak, és mind átruházásuk, mind a
többszöri felhasználásuk tilos.
15. Hiányos igénybejelentés esetén a résztvevő e-mailben értesítést kap, és tizennégy (14) naptári
nap hosszúságú határidőt kap a problémák kiküszöbölésére, és az előírtaknak megfelelő,
érvényes dokumentumok elküldésére.
16. Tájékoztatunk, hogy az igénylésed jóváhagyó visszaigazolását és a feltételek teljesítését
követően 28 napon belül teljesül a Pénzvisszatérítés; amennyiben nem tudjuk tartani ezt a
határidőt, a lehető leghamarabb teljesítjük a Pénzvisszatérítést.
17. A Pénzvisszatérítés közvetlen banki átutalás formájában történik Európa területén, amennyiben
a beküldött banki adatok helyesek, továbbá a nyugtáról és a sorozatszámról készített fénykép
olvasható, és tartalma megfelelő. Az igénylő az objektív vásárlási helye szerinti ország
pénznemében kapja meg a Pénzvisszatérítés összegét. Ha az általad megadott banki adatok a
vásárlás helye szerinti országtól különböző országra vonatkoznak, abban az esetben elfogadod,
hogy a megkapott összeg eltérő lehet, a helyi pénznem adott napon érvényes árfolyamától
függően. Bizonyosodj meg arról, hogy a bankod fogad a vásárlás helye szerinti ország
pénznemében indított átutalásokat – a Sony nem vállal felelősséget olyan esetekben, ha a
bankod nem fogadja a kifizetést ilyen pénznemben, és nem felelős az esetleg felmerülő banki
díjakkal kapcsolatban. A pénzvisszatérítés teljesítésének egyéb módjára nincs lehetőség.
18. Az igénybejelentő űrlap kitöltéséhez kellő sávszélességű internetkapcsolat és letöltési lehetőség
szükséges. A Sony nem tekinthető felelősnek semmiféle technikai, hardveres, szoftveres hibáért,
illetve kiszolgálót, webhelyet vagy internetkapcsolatot érintő problémáért, amely gátolja vagy
egyéb módon akadályozza a Promócióban való részvételedet. Fontos tudni, hogy további
díjfizetési kötelezettség merülhet föl a résztvevő internetszolgáltatója részéről a
internethasználatra vonatkozó saját feltételeitől függően.

Egyéb feltételek
19. Fenntartjuk a jogot, hogy visszatartsuk és/vagy megtagadjuk a Pénzvisszatérítés teljesítését (i)
olyan esetben, ha a jelen Promócióhoz kapcsolódó igénybejelentést hamisnak vagy
rosszhiszeműnek ítéljük, vagy az igénylés nem felel meg a jelen Feltételeknek, (ii) olyan esetben,

ha az igénylésben szereplő sorozatszámot korábban már felhasználták a jelen Promóció
keretében benyújtott igénylésben, vagy (iii) olyan egyén felé, aki korábbi promócióban már
küldött be rosszhiszeműnek bizonyult vagy az adott promóció feltételeit egyéb módon megsértő
igénylést. A Sony fenntartja a jogot, hogy jogi eljárást kezdeményezzen bármely igénylővel
szemben, aki szándékosan nyújt be rosszhiszemű igénylést.
20. Fenntartjuk a jogot, hogy a Promóciót bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonjuk. Minden
Pénzvisszatérítési ajánlat a rendelkezésre állás függvénye. A Sony fenntartja a jogot, hogy
szükség esetén azonos állapotú és értékű termékekkel vagy szolgáltatásokkal helyettesítse
bármelyik ajánlatot.
21. A Sony termékek elérhetősége változhat.
22. Ha másik Sony-promóció keretében már nyújtottál be pénzvisszatérítési igényt valamely
Promóciós Objektív kapcsán, az nem zár ki Téged a jelen Welcome-to-Alpha
objektívpromócióban való részvételből.
23. A Pénzvisszatérítés nem helyettesíthető jóváírással, készpénzzel vagy másik termékkel.
24. Amennyiben bármilyen kérdésed van a saját igényléseddel kapcsolatban, hívj bennünket a +36
(1) 7779151 telefonszámon, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot az internetes webhelyünkön
keresztül: http://www.sony.hu/promo/cashbackcontact
25. Az igénylési űrlapon szereplő összes utasítás részét képezi a jelen Feltételeknek.
26. Pénzvisszatérítési igény benyújtása esetén úgy tekintjük, hogy az igénylő elolvasta és elfogadta a
jelen Feltételeket és a Sony adatvédelmi szabályzatát, amely itt olvasható:
https://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html
27. Az általad megadott személyes információkat a Sony Europe B.V. vállalat és annak harmadik
félként közreműködő szolgáltatója kezeli a jelen Promóció adminisztrációs feladatainak
teljesítése érdekében. A Sony szükség esetén megoszthatja ezt az információt kereskedőkkel
és más harmadik felekkel annak érdekében, hogy ellenőrizze az igénylések jogalapját,
valamint megelőzze (és/vagy jelentse) a rosszhiszemű igényléseket.
28. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdéseidet internetes űrlapunkon keresztül
tudod elküldeni: https://services.sony.hu/supportmvc/hu/Contact/Pim
29. A jelen Promóció a lakóhelyed szerinti jogrend hatálya alá tartozik, és aszerint értelmezendő,
a szerződő felek pedig kölcsönösen elfogadják ugyanezen terület bíróságának kizárólagos
illetékességét.

