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Všeobecné podmienky účasti 
 
1. Organizátorom televíznej kampane Sony BRAVIA XR + DualSense (ďalej len „promoakcia“) je spoločnosť Sony Europe 

B.V., pobočka Slovensko (ďalej len „spoločnosť Sony“) so sídlom na adrese Karadzicova 10, 082198 Bratislava, Slovak 
Republic. 
 

2. Na túto adresu prosím neposielajte formuláre žiadostí, pretože nebudú zaslané agentúre, ktorá žiadosti eviduje. Na 
odoslanie žiadosti použite webovú stránku https://www.sony.sk/braviaxr-playstationpromo. 

 
3. Akcia sa vzťahuje iba na produkty dodávané a predávané spoločnosťou Sony na Slovensku. 

 
Účasť na promoakcii 

 
4.  Ak v období od 3. 5. 2021 do 27.6. 2021 zakúpite niektorý z nasledujúcich televíznych modelov u zúčastneného 

predajcu Sony so sídlom na Slovensku (https://campaign.odw.sony-
europe.com/redemption/terms/SK_TV_Terms_and_Conditions.pdf) máte právo požiadať o DualSense s odporúčanou 

cenou 69,90 EUR najneskôr do 27. 8. 2021 (vrátane). Ak je na doklade o kúpe uvedený iný dátum objednávky ako je 
dátum vystavenia dokladu o kúpe (dátum faktúry), použije sa ako dátum nákupu dátum objednávky. 

 

 

Kategória produktu Model Kód produktu 

  

BRAVIA XR MASTER Series OLED A90J XR-55A90J XR55A90JAEP 

BRAVIA XR MASTER Series OLED A90J XR-65A90J XR65A90JAEP 

BRAVIA XR MASTER Series OLED A90J XR-83A90J XR83A90JAEP 

BRAVIA XR OLED A80J XR-55A80J XR55A80JAEP 

BRAVIA XR OLED A80J XR-65A80J XR65A80JAEP 

BRAVIA XR OLED A80J XR-77A80J XR77A80JAEP 

BRAVIA XR OLED A83J XR-55A83J XR55A83JAEP 

BRAVIA XR OLED A83J XR-65A83J XR65A83JAEP 

BRAVIA XR OLED A83J XR-77A83J XR77A83JAEP 

BRAVIA XR X93J XR-50X93J XR50X93JAEP 

BRAVIA XR X93J XR-55X93J XR55X93JAEP 

BRAVIA XR X93J XR-65X93J XR65X93JAEP 

BRAVIA XR X90J XR-75X90J XR75X90JAEP 

 

5. Vyplňte svoju prihlášku online na nasledujúcej adrese URL: https://www.sony.sk/braviaxr-playstationpromo..  Musíte 
si vytvoriť účet My Sony a pridať fotografiu obrazovky zakúpeného televízora so sériovým číslom a ID zariadenia modelu 

https://www.sony.sk/braviaxr-playstationpromo
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/terms/SK_TV_Terms_and_Conditions.pdf
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/terms/SK_TV_Terms_and_Conditions.pdf
https://www.sony.sk/braviaxr-playstationpromo
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televízora (vykonáte to stlačením tlačidla „Pomoc“ na diaľkovom ovládači a výberom položky „Informácie o systéme“ - 
viac informácií nájdete tu www.sony.sk/electronics/find-the-tvhc-model a kópiu originálu dokladu o kúpe s menom 

maloobchodníka, názvom produktu modelu TV a dátumom nákupu v elektronickej podobe za účelom  bezplatného 
objednania DualSense vo farebnom prevedení čierna. Termín na prijatie všetkých formulárov prihlášok týkajúcich sa 

propagácie je najneskôr do polnoci 27. 8. 2021 (vrátane). Po tomto dátume už nebudú prihlášky prijímané. 

6. Na vyplnenie prihlášky je potrebný prístup na internet s dostatočnou rýchlosťou širokopásmového pripojenia a 

kapacitou sťahovania. Upozorňujeme, že poskytovateľ internetových služieb účastníka môže účtovať ďalšie poplatky v 
závislosti od jeho podmienok používania internetu. 
 

7. Žiadosť o DualSense je k dispozícii iba pre modely televízorov Sony, ktoré spoločnosť Sony dodala a predala 
zúčastneným predajcom na Slovensku. Pred nákupom vám odporúčame poradiť sa s predajcom, aby ste sa uistili, že váš 

nákup spĺňa tieto podmienky účasti. Môžete tiež vyhľadať zúčastnených predajcov na propagačnej platforme Sony. 
Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za akékoľvek zavádzajúce vyhlásenia ktoréhokoľvek maloobchodného predajcu v 

tejto súvislosti a konečné rozhodnutie o tom, či je maloobchodný predajca oprávnený na propagáciu, nesie spoločnosť 
Sony. Kvôli prehľadnosti sa uvádza, že spoločnosť Sony nebude akceptovať žiadosti pre modely televízorov zakúpené 

od tretích strán (neautorizovaní predajcovia). Autorizovaných predajcov spoločnosti Sony nájdete tu: 
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/terms/SK_TV_Terms_and_Conditions.pdf 

8. Nie je možné podať platnú žiadosť na získanie DualSense  pre model televízora, ktorý zákazník vráti predajcovi s 
plnou refundáciou. Ak už bol DualSense dodaný, spoločnosť Sony má právo na vrátenie DualSense. Náklady na 

vrátenie znášate Vy. 
 

9. Potvrdenia online objednávky nebudú akceptované. Ručne písané potvrdenia nebudú akceptované. V prípade 
neúplnej prihlášky bude účastník informovaný e-mailom a bude mu poskytnutá lehota 14 (štrnásť) kalendárnych dní, v 

rámci ktorej musia byť všetky nezrovnalosti / otázky vyriešené / objasnené a bude zaslaný správny a platný dokument, 
ktorý spĺňa tieto požiadavky. 

10. Táto promoakcia je určená pre konečných spotrebiteľov. Zúčastniť sa môže iba pôvodný spotrebiteľ, ktorý si 

produkt zakúpil. Z tejto ponuky sú vylúčené aplikácie od spoločností, organizácií a inštitúcií, ako aj aplikácie od 
obchodných partnerov. 

11. Maximálny počet žiadostí na zákazníka je päť (5) a iba dve  (2) žiadosti na rovnaký model. 

12. Po splnení všetkých kritérií prosím počkajte najmenej 30 dní, aby sme vám mohli poslať DualSense. V prípade, že 

tento termín nemôžeme dodržať, urobíme to potom čo najskôr. 

13. DualSense je možné zasielať iba na adresu na Slovensku. 

14. Vyhradzujeme si právo odmietnuť žiadosti a/alebo zrušiť prepravu DualSense, ak existuje podozrenie, že došlo k 
nesprávnej alebo podvodnej reklamácii alebo ak bola podaná žiadosť, ktorá nesplní tieto podmienky účasti. 

15. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť alebo zrušiť promoakciu bez predchádzajúceho upozornenia. Akcia 
závisí od dostupnosti televíznych modelov a DualSense. Spoločnosť Sony si vyhradzuje právo na zmenu ponuky za 

produkty alebo služby podľa potreby. 

16. Namiesto DualSense nie sú k dispozícii žiadne možnosti platby kreditom ani hotovosťou ani žiadny iný produkt. 
 

http://www.sony.sk/electronics/find-the-tvhc-model
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/terms/SK_TV_Terms_and_Conditions.pdf
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17. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej žiadosti, kontaktujte nás telefonicky na čísle 026 862 2188 alebo nás 
kontaktujte prostredníctvom webovej stránky: http://www.sony.sk/promo/contact 

18. Všetky informácie v prihláške sú súčasťou týchto podmienok účasti. Žiadosť o zaslanie DualSense sa považuje za 
prijatie týchto podmienok účasti a ustanovení spoločnosti Sony o ochrane údajov, ktoré sú uvedené na nasledujúcej 

webovej stránke: https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html 

19. Osobné údaje, ktoré poskytnete, budú spoločnosťou Sony Europe B.V., pobočka Slovensko a jej externými 

poskytovateľmi služieb spracúvané výhradne na administratívne účely ako súčasť tejto promoakcie a následne budú 
odstránené. 

20. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho použitia vašich osobných údajov, kontaktujte nás pomocou nášho 
online formulára. Formulár nájdete na adrese: https://services.sony.sk/supportmvc/sk/Contact/Pim 

21. Ďalšie informácie o ustanoveniach spoločnosti Sony o ochrane údajov nájdete na: 

https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html 

tel:0268622188
http://www.sony.sk/promo/contact
https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html
https://services.sony.sk/supportmvc/sk/Contact/Pim
https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html

