Welcome-to-Alpha-kampanjen for engangsutbetaling på objektiver – vilkår
1. Arrangøren av Welcome-to-Alpha-kampanjen for engangsutbetaling på objektiver («kampanjen»)

er Sony Europe B.V. med adresse The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW
(«Sony»). Ikke send kravskjemaer til denne adressen, siden de ikke vil bli godtatt. Send krav bare
til nettstedet som er angitt i punkt 7.
2. Denne kampanjen er en forbrukerkampanje og er bare tilgjengelig for originalforbrukeren som

kjøpte produktet, herunder profesjonelle fotografer/videografer. Krav fra selskaper,
organisasjoner og institusjoner og krav fra forhandlere er utelukket fra dette tilbudet. Du må være
over 18 år for å fremsette et krav i henhold til kampanjen.
3. Kampanjen gjelder bare for kjøp av nye produkter (dvs. ikke brukte, returnerte eller renoverte

produkter) som Sony har levert og distribuert i Norge.
4. Vi ber deg sette av tid til å gjennomgå disse vilkårene nøye og sikre at du overholder dem, slik at

du slipper å bli skuffet.

Omfang
5. Denne kampanjen for å få en engangsutbetaling på objektiver fra Sony er åpen for kunder som

enten har (a) kjøpt et av følgende kameraer fra Sony: ILME-FX6V/ILCE-7C/ILCE-7CL/ILCE6000/ILCE-6100/ILCE-6400/ILCE-6600/ILCE-7M2/ILCE-7M3/ILCE-7R Series/ILCE-7S Series/ILCE-9
Series/ILCE-1 («kvalifiserte kameraer») innen 31. mars 2022 og registrert det kvalifiserte
kameraet på My Sony mellom 12. oktober 2020 og 15. juni 2022 og planlegger å kjøpe et eller
flere objektiver fra Sony («kvalifiserte nye kunder»),
ELLER (b) kjøpt og registrert et kvalifisert kamera før 11. oktober 2020, men ikke har registrert et
objektivkjøp hos Sony i løpet av de siste 12 månedene (fra 11. oktober 2020) («kvalifiserte
eksisterende kunder»).
Både «kvalifiserte nye kunder» og «kvalifiserte eksisterende kunder» har gyldige krav bare når
de har mottatt deltakelseskoder på e-post fra My Sony i henhold til det nedenstående.
6. Kvalifiserte eksisterende kunder og kvalifiserte nye kunder vil ha rett til å kreve en

engangsutbetaling på 1000 NOK på objektivene som er angitt nedenfor («kampanjeobjektiver»)
kjøpt mellom 12. oktober 2020 og 30. juni 2022 (forutsatt at kampanjeobjektivet ble kjøpt
samtidig som eller etter kjøpet av det relevante kvalifiserte kameraet), med mindre annet er
angitt for øvrig i disse vilkårene.
Kvalifiserte objektiver:
SEL2470GM / SEL1635GM / SEL70200GM / SEL85F14GM / SEL100400GM / SEL100F28GM /
SEL24F14GM / SEL135F18GM / SEL1224GM
SEL200600G / SEL50F14Z / SEL1224G / SEL1635Z / SEL2470Z / SEL70200G / SEL55F18Z /
SEL90M28G / SEL24105G / SEL70300G / SEL20F18G / SEL35F14Z / SEL24240 / SELP28135G /
SEL1670Z / SEL24F18Z / SEL1655G / SEL70350G / SEL35F14GM

Slik fremsetter du krav

7. Du kan fremsette krav om engangsutbetaling på objektiver til følgende nettadresse:

https://www.sony.no/promo/welcome-to-alpha.
8. Du vil trenge en gyldig kupongkode for å fremsette et krav i henhold til denne kampanjen.

Kvalifiserte nye kunder vil motta tre individuelle kupongkoder i én e-post fra My Sony etter at de
har registrert et kvalifisert kamera via My Sony innen perioden som er fastsatt i punkt 5(a)
ovenfor. Kvalifiserte eksisterende kunder vil uten videre få tilsendt én e-post med tre individuelle
kupongkoder innen 12. oktober 2020. Hver kode kan bare brukes én gang. Merk: De tre unike
kodene som du kan bruke for å få cashback på de neste objektivkjøpene dine, blir sendt i en
separat e-post innen 24 timer etter produktregistreringen.

9. Du vil trenge en konto fra My Sony for å fremsette krav om engangsutbetaling. For å fylle ut kravet

må du inkludere elektronisk (i) et bilde av det hvite klistremerket som viser strekkoder, modell og
serienummer til kampanjeobjektivet som er KLIPPET UT fra objektivets produktemballasje, (ii) en
kopi av den opprinnelige trykte salgskvitteringen/salgsfakturaen for kampanjeobjektivet som klart
og tydelig viser navnet på forhandleren, produktnavnet og kjøpsdatoen, og (iii) en gyldig
kupongkode. Enkle nettbaserte bestillingsbekreftelser og håndskrevne kvitteringer godtas ikke.
Falske, endrede eller forfalskede fakturaer eller kvitteringer avvises, og tilknyttede krav behandles
som et svindelkrav. Sony forbeholder seg retten til å be om mer informasjon og/eller bilag for å
verifisere gyldigheten av krav.
10. Gyldige krav som inneholder den ovennevnte informasjonen, kan fremsettes umiddelbart etter

datoen da den eller de relevante objektivene ble kjøpt.
11. Alle kravskjemaer som fremsettes i forbindelse med engangsutbetalingskampanjen, må være

mottatt innen midnatt (CET) 31. juli 2022. Ingen krav vil bli godtatt etter denne datoen.

Generelle vilkår for alle søknader om engangsutbetaling
12. Engangsutbetalingen er bare tilgjengelig for kampanjeobjektiver som Sony har levert og

distribuert til sine autoriserte deltakende forhandlere i Norge. Vi anbefaler at du hører med
forhandleren før kjøpet for å sikre at kjøpet ditt er kvalifisert i henhold til disse vilkårene. Listen
over forhandlere som deltar i denne kampanjen, er tilgjengelig på https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/NO_DI_Lens_dealers.pdf. Sony er ikke ansvarlig for villedende
uttalelser fra en forhandler i denne forbindelse, og Sony tar den endelige beslutningen om
hvorvidt en forhandler er autorisert. For å unngå tvetydighet vil ikke Sony godta krav med hensyn
til produkter som er kjøpt av tredjepartsforhandlere på Amazon Marketplace-plattformen
(enten de er oppført som nye eller brukte), med mindre de allerede er en del av listen over
deltakende forhandlere. Sony godtar ikke krav med hensyn til produkter som er kjøpt via eBay
(enten de er oppført som nye eller brukte).
13. Et krav om engangsutbetaling kan ikke fremsettes med hensyn til et produkt som returneres til

forhandleren for tilbakebetaling. Sony kan kontrollere serienumre hos forhandlere for å følge opp
produktreturer. Hvis det allerede er foretatt en engangsutbetaling med hensyn til et returnert
produkt, skal Sony ha rett til å få tilbake det relevante beløpet fra deg.

14. Bare ett kampanjeobjektiv kan inkluderes i hvert krav med en enkelt kupongkode. Hver kunde er

begrenset til ett krav per individuelle objektivmodell og høyst tre (3) produktkrav i alt.
Kupongkoder er personlige, kan ikke overføres til tredjeparter og kan ikke brukes om igjen.
15. Dersom en deltaker har fylt ut et skjema ufullstendig, blir vedkommende informert om dette på

e-post, og vedkommende får en frist på fjorten (14) kalenderdager på seg til å rette opp eventuelle
feil og fremlegge et riktig og gyldig dokument som oppfyller kravene.
16. Vi gjør oppmerksom på at det kan gå 28 dager før du mottar engangsutbetalingen straks kravet er

validert og alle kriteriene er oppfylt. Hvis vi ikke kan overholde denne fristen, vil vi arbeide for å
innfri den så raskt som mulig.
17. Engangsutbetalingen vil være i form av en direkte bankoverføring til banker i Europa, forutsatt at

bankopplysninger er oppgitt, og bildet av kvittering og serienummer er gyldig og leselig. Søkere vil
få sin engangsutbetaling i den valutaen som brukes i landet objektivproduktet ble kjøpt i. Hvis du
oppgir bankkontoopplysninger i et land utenfor kjøpslandet, godtar du at beløpet du får, kan
avhenge av den lokale valutaen og valutakursen på utbetalingsdatoen. Du bør kontrollere at
banken godtar betalinger i valutaen som brukes i kjøpslandet – Sony påtar seg ikke ansvar i tilfelle
banken ikke godtar betaling i denne valutaen, eller for tilknyttede bankgebyrer som kan påløpe.
Alternativ oppfyllelse av engangsutbetalingen er ikke mulig.
18. Det kreves tilgang til Internett med tilstrekkelig bredbåndshastighet og nedlastingsmulighet for å

fylle ut kravskjemaet. Sony skal ikke holdes ansvarlig for problemer med teknologi, maskinvare,
programvare, server, nettsted eller Internett-tilkobling som hindrer eller på annen måte stopper
deg i å delta i kampanjen. Merk at det kan påløpe flere avgifter fra en deltakers Internetttjenesteleverandør avhengig av vilkårene deres for Internett-bruk.

Diverse vilkår
19. Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake og/eller nekte betaling av engangsutbetalingen: (i) hvis

vi har mistanke om at et krav i henhold til denne kampanjen er falskt eller et svindelforsøk, eller
at kravet ikke overholder disse vilkårene, (ii) hvis et krav omfatter et serienummer som er brukt
til et tidligere krav i henhold til denne kampanjen, eller (iii) til en person som har fremsatt et krav
i henhold til en tidligere kampanje som var et svindelforsøk eller på annen måte i strid med
vilkårene for en slik kampanje. Sony forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot søkere som
med overlegg sender inn et svindelkrav.
20. Vi forbeholder oss retten til å trekke kampanjen når som helst uten varsel. Alle tilbud om

engangsutbetaling avhenger av tilgjengelighet. Sony forbeholder seg retten til å erstatte noen av
tilbudene med produkter eller tjenester av tilsvarende status og verdi etter behov.
21. Alle produkter fra Sony avhenger av tilgjengelighet.
22. At du har krevd engangsutbetaling på et kampanjeobjektiv i henhold til en annen kampanje fra

Sony, er ikke til hinder for at du kan delta i denne Welcome-to-Alpha-objektivkampanjen.
23. Det foreligger ingen kreditt-, kontant- eller produktalternativer til en engangsutbetaling.

24. Hvis du har spørsmål i forbindelse med kravet, kan du ringe oss på +47 23162592 eller kontakte

oss via nettstedet vårt på https://www.sony.no/promo/contact
25. Alle instruksjonene i dette kravskjemaet er en del av disse vilkårene.
26. Ved å kreve engangsutbetaling skal du anses å ha lest og godtatt disse vilkårene og

personvernerklæringen
til
Sony
som
er
https://www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html

tilgjengelig

27. Personopplysninger som du oppgir, behandles av Sony Europe B.V. og dennes

tredjepartstjenesteleverandør i forbindelse med administrasjon av denne kampanjen. Sony
kan om nødvendig dele informasjon med forhandlere og andre tredjeparter for å verifisere
krav og hindre (og/eller rapportere) svindelkrav.
28. Hvis du har spørsmål om bruken vår av de personlige opplysningene dine, kan du kontakte oss

via webskjemaet vårt på Internett: http://services.sony.no/support/no/contacts/pim/email
29. Denne kampanjen skal reguleres og tolkes etter lovgivningen i det området du bor i, og partene

anerkjenner at rettsinstansene i dette området har enekompetanse.

på

