
Feltételek 

1. A Pénzvisszatérítés a Sony-val (a „Promóció”) kezdeményezője a Sony Europe B.V. („Sony”), 

melynek székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. 

2. Kérjük, ne küldjön igénybejelentő űrlapot erre a címre, mivel azokat nem továbbítjuk az  

igényeket összegyűjtő Ügynökséghez. Kérjük, hogy csak a weboldalon keresztül nyújtsa be 

igényét.  

3. A Promóció csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a Sony szállított és forgalmazott 

Magyarország területén. 

4. Kérjük, szánjon időt arra, hogy alaposan átnézze ezeket a feltételeket, és a csalódások 

elkerülése érdekében tartsa be a rendelkezéseket.  

Az igény bejelentése 

5. Ha Ön a következő termékek (a „Termékek”) bármelyikét megvásárolta egy hivatalos Sony 

márkakereskedőtől Magyarország területén 2021. október 13. és 2022. január 15. között (az 

említett napokat is beleértve), akkor Pénzvisszatérítést igényelhet.  

 

Kategória Termék 

Pénzvisszatérítés 

bruttó értéke 
(HUF) 

Mikrofon ECM-B1M                  15 000  

Vaku 

HVL-F20M                     7 000  

HVL-F32M                  10 000  

HVL-F45RM                  15 000  

HVL-F60RM                  25 000  

HVL-F28RM                  10 000  

Fényképezőgép 

ILCE-6600                  50 000  

ILCE-6600M (ILCE-6600 + 
SEL18135) 

                 50 000  

ILCE-7M3                  60 000  

ILCE-7M3G (ILCE-7M3 + 
SEL24105G) 

               130 000  

ILCE-7M3K (ILCE-7M3 + SEL2870)                  60 000  

ILCE-7RM3                100 000  

ILCE-7RM3A                100 000  

ILCE-7RM4                100 000  

ILCE-7RM4A                100 000  

ILCE-9                100 000  

ILCE-9M2                100 000  

ILCE-7CL (ILCE-7C + SEL2860)                  50 000  

ILCE-7C                  50 000  

Objektív 
SEL100400GM                  30 000  

SEL100F28GM                  30 000  



SEL1018                  15 000  

SEL1224G                  30 000  

SEL1224GM                  30 000  

SEL135F18GM                  30 000  

SEL1635GM                  60 000  

SEL1635Z                  60 000  

SEL1655G                  30 000  

SEL1670Z                  30 000  

SEL18200LE                  15 000  

SEL200600G                  30 000  

SEL20F18G                  30 000  

SEL24105G                  60 000  

SEL24240                  30 000  

SEL2470GM                  60 000  

SEL2470Z                  60 000  

SEL24F14GM                  30 000  

SEL35F14Z                  30 000  

SEL35F18F                  15 000  

SEL35F28Z                  30 000  

SEL50F14Z                  30 000  

SEL55F18Z                  30 000  

SEL70200G                  60 000  

SEL70200GM                  60 000  

SEL70300G                  30 000  

SEL70350G                  15 000  

SEL85F14GM                  60 000  

SEL85F18                  15 000  

SEL90M28G                  30 000  

SELP18110G                130 000  

SELP28135G                  30 000  

Markolat 
VG-C3EM                  15 000  

VG-C4EM                  15 000  

Adapter kit XLR-K3M                  20 000  

 

 

Általános feltételek az összes a Pénz-visszatérítési promóciókhoz 

Függetlenül attól, hogy milyen típusú termékért igényel visszatérítést, kérjük, töltse ki az igénylést a 

következő weboldalon: www.sony.hu/cashback/winter. A Pénzvisszatérítés igényléséhez létre kell 

hoznia egy My Sony fiókot, meg kell adnia a termék sorozatszámát, és csatolnia kell egy fotót a kézben 

tartott termék sorozatszámáról, valamint egy másolatot a vásárlásról kapott eredeti nyugtáról.  

Az igényeket csak az érintett termék(ek) megvásárlását követő 30. (harmincadik) nap után lehet 

benyújtani. 



A Pénz-visszatérítési promócióhoz kapcsolódó igényeknek legkésőbb 2022. március 16. éjfélig be kell 

érkezniük. Ezt követően egyetlen igényt sem fogadunk el.  

6. A Sony termékek elérhetősége és Partnerenkénti választéka változhat. 

7. Az igénybejelentő űrlap kitöltéséhez megfelelő sávszélességű és letöltési lehetőséget biztosító 

internet-hozzáférésre van szükség. Ne feledje, hogy az internetszolgáltatóval kötött 

szerződésétől függően az internethasználat során további költségek merülhetnek fel.  

8. A Pénzvisszafizetés csak azon Sony jelzett termékeire vonatkozik, amelyeket a Sony szállított 

és juttatott el hivatalos márkakereskedőihez Magyarország területén. Azt tanácsoljuk, hogy a 

vásárlás előtt érdeklődjön a kereskedőnél, hogy a vásárlás megfelel-e ezeknek a 

feltételeknek.  A Sony hivatalos márkakereskedőit a Sony pénz-visszafizetési platformján is 

ellenőrizheti: https://campaign.odw.sony-

europe.com/redemption/dealers/HU_DI_Winter_Dealers.pdf 

A Sony nem felelős a kereskedő ezzel kapcsolatos félrevezető nyilatkozataiért, és a kereskedő 

hivatalos mivoltával kapcsolatos végső döntést a Sony hozza meg. A kétségek  elkerülése 

érdekében, a Sony nem fogad igényeket az eBay-en vásárolt termékek után (akár új, akár 

használt termékről van szó). 

9. Nem lehet érvényes igénylést benyújtani olyan termékért, amelyet az Ügyfél visszaküld a 

Kereskedőnek, és teljes visszatérítést kap.  

10.  Csak azokat az igényléseket fogadjuk el, amelyeken érvényes sorozatszám szerepel, tartalmaz 

egy fotót a terméken látható sorozatszámról, tartalmazza az eredeti nyomtatott 

számla/bizonylat másolatát, melyen tisztán olvasható a kereskedő neve, a termék 

megnevezése, valamint a vásárlás dátuma. Abban az esetben, ha a számla megemlít egy 

megrendelési dátumot, amely eltér a számla kiállításának dátumától , akkor a vásárlás dátumát 

kizárólag a megrendelés dátumára hivatkozva határozzuk meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a 

megrendelések visszaigazolása soha nem pótolja az érvényes számlákat . Az online rendelés-

visszaigazolásokat nem fogadjuk el. A kézzel írt bizonylatokat nem fogadjuk el. Hiányos igénylés 

esetén e-mailben tájékoztatjuk az igénylőt, akinek 14 (tizennégy) naptári napja lesz a 

hiányosságok pótlására és arra, hogy elküldje a követelményeknek megfelelő érvényes 

dokumentumokat. 

11. Ez a promóció nagykorú végfelhasználóknak, illetve cégeknek szól, melyet csak a terméket 

eredetileg megvásárló ügyfél vehet igénybe, viszonteladókra nem vonatkozik ez az ajánlat.  

12. Minden igény benyújtásán csak egy termék/csomag szerepelhet. Mivel a promóció 

végfelhasználóknak szól, ezért egy ügyfél modellenként kettő, és összesen legfeljebb 5 igényt 

nyújthat be (például: ha egy ügyfél vásárol egy fényképezőgépet, és vásárol egy csomagot is,  

amely ugyanazt a fényképezőgép típust tartalmazza, az ügyfélnek mind a mindkettő után lehet 

pénzvisszatérítési igénye). 

13. Kérjük, hogy az összes feltétel teljesítése után várjon 28 napot, amíg teljesítjük a 

Pénzvisszafizetést; amennyibe nem tudjuk tartani ezt a határidőt, a lehető leghamarabb 

teljesítjük a Pénzvisszafizetést.  

https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/HU_DI_Winter_Dealers.pdf
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/HU_DI_Winter_Dealers.pdf


14. A Pénzvisszatérítés közvetlen banki átutalás formájában, forintban történik meg bármilyen EU 
országbeli pénzintézetnél vezetett számlára. Ez feltételezi, hogy megfelelő elektronikus banki 
átutalási adatok lettek megadva. A bankszámlainformáció megadásával a vásárlás országán 
kívüli országban Ön elfogadja, hogy a kapott összeg a helyi pénznemtől és  a fizetés napjának 
árfolyamától függően változhat. A pénzvisszafizetés más módon nem teljesíthető.  
Megjegyezzük, hogy a sikeres igénylők közvetlen banki átutalással kapják meg a  
pénzvisszatérítést, ha helyes banki adatokat adtak meg, és a bizonylat érvényes és olvasható. 
A pénzvisszatérés csak EU-s bankszámlákra vehető igénybe. 

 
 
 

Általános rendelkezések 

15. Fenntartjuk a jogot, hogy visszatartsuk és/vagy megtagadjuk a Pénzvisszatérítést, ha azt 

gyanítjuk, hogy hamisan vagy csalási szándékkal nyújtották be az igénylést, illetve ha az igény 

nem felel meg a jelen feltételeknek. A Sony csak akkor fogad el igényeket az Amazon 

Marketplace-től, ha a viszonteladó szerepel a kampány jogosult kereskedői listáján. Az igényt 

az Amazon Marketplace platform bármely más harmadik fél általi viszonteladója esetében 

elutasítják. 

 

16. Fenntartjuk a jogot, hogy a Promóciót bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonjuk. Minden 

Pénz-visszatérítési ajánlat a termék elérhetőség függvénye. A Sony fenntartja a jogot, hogy 

szükség esetén helyettesítse az azonos állapotú és értékű termékekre vagy szolgáltatásokra 

vonatkozó bármelyik ajánlatot. 

17. A Pénzvisszatérítés nem helyettesíthető jóváírással, készpénzzel vagy másik termékkel.  Az 

igényléssel kapcsolatos kérdéseit telefonon teheti fel: +36 (1) 7779151, vagy forduljon hozzánk 

a weboldalon keresztül: http://www.sony.hu/promo/cashbackcontact 

18. Az igénylési űrlapon megadott minden utasítást részét képezi a jelen feltételeknek.  

19. A Pénzvisszatérítés igénylése azt jelenti, hogy Ön elolvasta és elfogadta a jelen Feltételeket és 

a Sony adatvédelmi szabályzatát, mely itt olvasható:  

https://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html 

20. A megadott személyes adatokat a Sony Europe B.V. fogja feldolgozni adatkezelőként, valamint 

annak külső szolgáltatója a Sykes Global Service Limited (Calder House, 599 Calder Road, 

Edinburgh EH11 4GA, Egyesült Királyság) adatfeldolgozóként a promóció lebonyolításának 

céljából.  

21. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit internetes űrlapunkon keresztül 

tudja elküldeni: https://services.sony.hu/supportmvc/hu/Contact/Pim 

További információ a Sony adatvédelmi szabályzatáról: 

https://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html 

22. Erre a Promócióra a magyar jogszabályok vonatkoznak, és minden fél aláveti magát a magyar 

bíróságok kizárólagos illetékességének. Bármilyen félreértés esetén a magyar nyelvű változat 

az irányadó.  

http://www.sony.hu/promo/cashbackcontact
https://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html
https://services.sony.hu/supportmvc/hu/Contact/Pim
https://www.sony.hu/eu/pages/privacy/hu_HU/privacy_overview.html

