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Hüküm ve Koşullar
1. Sony Para İadesi Kampanyası ("Kampanya"), Saray Mahallesi, Ahmet Tevf ik İleri Cad. Onur Ofis
Park Plaza No:10, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde hizmet veren Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.
("Sony") tarafından düzenlenmektedir.
2. Lütfen talep formlarını bu adrese göndermeyin, çünkü formlar şirkete iletilmeyecektir. Lütfen para
iadesi talebinde bulunmak için yalnızca 7. maddede belirtilen Sony Para İadesi Kampanyası web
sitesini kullanın.
3. Kampanya, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Sony tarafından tedarik edilip dağıtılan
ve Sony garanti belgesini içeren ürünler için geçerlidir.
4. Kampanya olanaklarından faydalanabilmek adına lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatle inceleyin
ve kampanyaya doğru şekilde katılım şartlarına uyduğunuzdan emin olun.

Kampanya katılım süreci - değiştirilebilir lensli fotoğraf makineleri
5. Aşağıdaki ürünlerden birini, 6. maddede belirtilen anlaşmalı Sony bayilerinin birinden (söz konusu
bayilerin internet satışları dâhil) 15 Ekim 2020 (00.01 TSİ) ve 31 Ocak 2021 (23.59 TSİ) (31 Ocak
dâhil) tarihleri arasında satın alırsanız, Para İadesi Kampanyasına başvurmaya hak kazanırsınız ve
kampanya katılımı için burada yazan şartlar geçerli olur. Lütfen bu modelleri başka bayilerden satın
aldıysanız kampanyaya başvuruda bulunmayın, çünkü başvurunuz kabul edilmeyecektir.
Kategori
Değiştirilebilir Lensli
Fotoğraf Makineleri

Model
ILCE-6600
ILCE-6600M (ILCE-6600 +
SEL18135)
ILCE-7M3
ILCE-7M3K (ILCE-7M3 +
SEL2870)
ILCE-7RM3
ILCE-7RM4
ILCE-9
ILCE-9M2

Para İadesi Tutarı (Türkiye)
1300 TL
1300 TL
1700 TL
1700 TL
2500 TL
2500 TL
2500 TL
2500 TL

Kampanya katılım süreci – lensler ve aksesuarlar
6. Aşağıdaki ürünlerden birini, anlaşmalı Sony bayilerinin birinden (söz konusu bayilerin internet
satışları dâhil) 15 Ekim 2020 (00.01 TSİ) ve 31 Ocak 2021 (23.59 TSİ) (31 Ocak dâhil) tarihleri
arasında satın alırsanız aşağıdaki Para İadesi Kampanyasına başvurmaya hak kazanırsınız ve
kampanya katılımı için burada yazan şartlar geçerli olur.

Kategori
E-Mount Lensler ve
Aksesuarlar

Model
SEL100400GM
SEL100F28GM
SEL1018
SEL1224G
SEL135F18GM
SEL1635GM
SEL1635Z
SEL1655G
SEL1670Z
SEL18200LE
SEL200600G
SEL20F18G
SEL24105G
SEL24240
SEL2470GM
SEL2470Z
SEL24F14GM
SEL35F14Z
SEL35F18F
SEL50F14Z
SEL70200G
SEL70200GM
SEL70300G
SEL70350G
SEL85F14GM
SEL90M28G
SELP28135G
ECM-B1M
HVL-F20M
VG-C4EM

Para İadesi Tutarı (Türkiye)
850 TL
850 TL
450 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
400 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
400 TL
850 TL
850 TL
850 TL
850 TL
400 TL
850 TL
850 TL
850 TL
350 TL
150 TL
400 TL

Anlaşmalı Sony Bayileri
ACAR FOTOĞRAF
AK ELEKTRONİK
ALIŞVERİSİUM
ANT DİJİTAL
ARAS FOTO
BABATAŞ
BATUHAN

DELTA
EKİNCİ
ERÇAY
FOTO ZEYNEP
FOTOĞRAF DÜNYASI
FOTOMAKS
KAYALAR

KLAS AMBALAJ FOTO
KTS ELEKTRONİK
LİDER FOTOMARKET ELEKTRONİK
LİVA MEDYA
MAKRO FOTO
MERAK FOTO
MURAT AZAKLI
NOVA FOTOGRAF
OKTOTEK
ORFO
OYMAK ELEKTRONİK
ÖZGÜL
PARKOM
POLAT FOTO
REFLEKS
RM GİZAY
SERHAT
TEZ ELEKTRONİK
TRİPOD FOTO

TUĞRA
YAĞMUR FOTO
YERCE
YUVAM
CMH KAMPÜS
ABDULGANI GÜLEÇ
FOTOKİVA KUBİLAY GANİLER
HAYYAM FOTO TEKNİK SERVİS
D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic.
PROFOTO FOTO SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MANNAS BİLİŞİM VE TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ.
İZFOMA İTH.İHR.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
AMAZON TURKEY PERAKENDE HiZ. LTD. ŞTİ.
VATAN BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş
MEDİA MARKT TURKEY TİCARET LTD. ŞTİ.
AKMEL DTM.İTH.VE PAZ.LTD.ŞTİ.
KOÇ PAZARLAMA İÇ-DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
TARLACILAR EV GRÇ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Tüm Para İadesi başvurularında geçerli olan Genel Şartlar
7. Talep gönderdiğiniz ürünün (ürünlerin) türünden bağımsız olarak lütfen talebinizi şu adreste
çevrimiçi doldurun: www.sony.com.tr/cashback/winter. Para İadesi talep edebilmeniz için, bir My
Sony hesabı oluşturmanız ve ürünün seri numarasını, elinizde tuttuğunuz ürünün gövdesindeki seri
numarasının fotoğrafını ve basılı orijinal satış faturanızı elektronik olarak eklemeniz gerekir.
Para İadesi Promosyonu ile ilgili tüm talep formları satın alma tarihinden itibaren en erken 30 takvim
günü sonra sisteme girilebilir. Tüm talepler, en geç 31 Mart 2021 (23.59 TSİ) tarihinde (31 Mart dâhil)
sisteme girilmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra talep kabul edilmeyecektir. Kampanyaya katılım saati
belirlenmesi hususunda Sony’nin saati geçerli saat olarak kabul edilecek olup, bu saat ilgili tarihte
geçerli olan resmi Türkiye yerel saatidir.
8. Talep formunun doldurulması için yeterli geniş bant hızı ve indirme kapasitesine sahip internet
erişiminiz olması gerekir. İnternet kullanımına dair kendi şart ve koşulları uyarınca, katılımcının
internet sağlayıcısı tarafından ek ücretler uygulanabileceğini lütfen unutmayın.
9. Para İadesi Kampanyası yalnızca 6. maddede listelenen anlaşmalı bayilere Sony tarafından tedarik
edilip dağıtılmış ve Sony garanti belgesini içeren kampanya kapsamındaki ürünlerde geçerli
olacaktır. Alışverişinizin bu Şartlar ve Koşullara uygun olduğundan emin olmak için, satın almadan
önce perakende satış mağazanızı kontrol etmenizi öneririz. Sony'nin yetkili bayilerine ilişkin
bilgileri 7. maddede belirtilen Sony Para İadesi Kampanyası web sitesinden de kontrol edebilirsiniz.
Sony, perakende satış mağazasının bu konuyla ilgili yanıltıcı beyanlarından sorumlu değildir.

Sony’nin kararı doğrultusunda anlaşmalı bayi listesinde değişiklik yapılabilir, lütfen ürününüzü
satın almadan önce güncel anlaşmalı bayiler listesini kontrol ediniz. Sony, kampanya kapsamında
anlaşmalı bayiler haricinde satın alınan ürünler bakımından iletilecek talepleri kabul etmeyecektir.
Sony Kampanya dahilindeki bayilerde ve ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10. Kampanya, müşterinin herhangi bir sebeple (mesafeli satışlardan kaynaklı iade, mahkeme veya
tüketici hakem heyeti kararı gibi sebeplerle iade ve benzeri durumlar) ürünü iade edip para iadesi
aldığı durumlarda geçerli değildir. Ürünün iadesi durumunda Sony veya hizmet aldığı üçüncü kişiler
tarafından kampanya dâhilinde bir ödeme yapılmayacak, ödeme yapıldıktan sonra iade
gerçekleşmesi durumunda ise Katılımcı, kampanya tutarını Sony’ye iade etmekle yükümlü
olacaktır.
11. Yalnızca geçerli seri numarasını, ürünün üzerindeki seri numarasının fotoğrafını ve perakende satış
mağazasının adını, ürün adını ve satın alma tarihini açıkça gösteren, basılı ve imzalı orijinal satış
faturasının bir kopyasını içeren talep formları kabul edilecektir. Çevrimiçi sipariş onayları kabul
edilmeyecektir, bu sebeple anlaşmalı bayilerden internet ortamında satın alınacak ürünler
bakımından basılı ve orijinal imzalı faturanızı bayinizden istemeyi unutmayınız . Elle yazılmış
makbuzlar kabul edilmez. Talebin tamamlanmamış olması durumunda, katılımcı e-posta ile
bilgilendirilecek ve sorunların çözülmesi amacıyla bu şartlara uyan doğru ve geçerli belgelerin
gönderilmesi için e-posta gönderim gününden itibaren (e-posta gönderim günü dahil olmak üzere)
14 (on dört) takvim günü süre verilecektir. Verilecek olan ek süre her hâlükârda 31 Mart 2021
(23.59 TSİ) (31 Mart dâhil) tarihini geçmeyecektir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi
hâlinde müşterinin kampanya katılım talebi kabul edilemeyecektir.
12. Bu kampanya bir tüketici promosyonudur ve yalnızca ürünü satın alan asıl tüketiciler için geçerlidir.
Şirketlerden, organizasyonlardan, kurumlardan ve aracılardan yahut da malı ticari amaçlı olarak
satın alan gerçek ve tüzel kişilerden gelen talepler kampanya dışında olup kabul edilemeyecektir.
13. Bu kampanya tüketicilere yönelik olduğu için, bir tüketici tarafından en fazla 5 talep ve model
başına en fazla iki talep gerçekleştirilebilir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin kargo bedeli
vb. model dışındaki bedeller Kampanyaya dahil değildir. Madde 5’te belirtilen iade tutarları
dışındaki tutarlar iade kapsamında değildir.
14. Başvurunuz tamamlanıp tüm kriterler yerine getirildikten sonra, lütfen kampanyada öngörülen
para iadenizi almak için 28 takvim günü bekleyin; bu süreye uyamadığımız durumlarda konuyla en
kısa sürede ilgileneceğiz.
15. Para İadesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren finansal bir kurum tarafından
işletilen hesaplara doğrudan banka havalesi veya EFT şeklinde gerçekleştirilecektir. Bunun
haricinde başka bir ödeme yöntemi kullanılmayacaktır. Ödemelerin Sony veya Sony grup
şirketlerinin ticari ilişki içinde bulunduğu yurt içi veya yurt dışında mukim 3. kişi hizmet sağlayıcılar
tarafından yapılması mümkündür. Ödemenin yapılabilmesi, Katılımcı tarafından doğru banka
bilgilerinin verilmesi şartına bağlıdır. Talebi başarılı olan kişilerin, doğru banka bilgilerinin verilmesi
ve gerekli belgelerin eksiksiz, geçerli ve okunabilir şekilde sunulması şartıyla Para İadesini
doğrudan banka havalesi / EFT ile alabileceklerini unutmayın. Katılımcılar, para iadesini Türk Lirası

(TL) şeklinde alacaklardır. Yapılan para iadesinin vergilendirilebilir bir kâr niteliğinde olduğu
durumlarda tüm vergi yükümlülüğü katılımcıya aittir.

Diğer şartlar
16. Hileli, yanlış veya sahte bir talepte bulunulduğundan şüphelenildiği takdirde veya bu Şartlar ve
Koşullar dokümanına uymayan bir talepte bulunulduğunda, Sony’nin para İadesi ödemesini askıya
alma ve/veya reddetme hakkı saklıdır.
17. Sony’nin promosyonu herhangi bir zamanda önceden bildirmeden geri çekme hakkı saklıdır. Sony,
gerektiğinde teklifleri aynı durum ve değerdeki ürün ve hizmetlerle ilgili tekliflerle değiştirme
hakkını saklı tutar.
18. Kazanılan hak devredilemez, satılamaz, nakde veya mala çevrilemez.
19. Para iadesi kampanyası kapsamında, katılımcı tarafından belirtilen hesaba yapılacak olan banka
havalesi veya EFT yöntemiyle ödeme haricinde nakit şeklinde elden ödeme, herhangi bir ürün
karşılığı ile ödeme veya benzeri başka şekillerde ödeme yapılamaz. Katılımcının vermiş olduğu
banka hesap numarasında veya diğer bilgilerindeki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle para iadesinin
gerçekleşmemesinden Sony sorumlu değildir.
20. Talebinizle ilgili bir sorunuz olursa lütfen 444-SONY (444-7669) numarasından bize telefon edin
ya da çevrimiçi olarak http://www.sony.com.tr/promo/cashbackcontact veya web sitesinden
bize ulaşın.
21. Sony ve tüm yetkilileri, çalışanları, temsilcileri ve aracılarının bu Kampanyaya katılımınızdan
doğrudan ya da dolaylı olarak, tamamen ya da kısmen kaynaklanan hiçbir zarar, kayıp, masraf veya
herhangi bir hasara ilişkin yükümlü değillerdir ve sorumlu tutulamazlar.
22. Talep formunda verilen tüm talimatlar, bu Hüküm ve Koşulların bir parçasıdır.
23. Talep sahiplerinin, Para İadesi talebinde bulunurken bu Şartlar ve Koşulların yanı sıra
https://www.sony.com.tr/eu/pages/privacy/tr_TR/privacy_policy.html adresindeki Sony Kişisel
Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuyup kabul ettiği ve bu doğrultuda kişisel verilerinin
ilgili mevzuat çerçevesinde işlenmesine ve aktarımına onay vermiş olduğu kabul edilir.
24. Verdiğiniz kişisel bilgiler, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. ve/veya diğer Sony grup şirketleri ve ilgili
üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları tarafından bu kampanyanın yürütülmesi amacıyla ve bu
amaçla sınırlı olarak işlenecek ve kullanılacaktır.
25. Kişisel bilgilerinizin kullanımıyla ilgili bir sorunuz olması durumunda Kişisel Verilerin Korunması
ve Gizlilik Politikası linkindeki “Bize Ulaşın” sekmesinde yer verilen yöntemlerle bize
ulaşabilirsiniz.
26. Koşullar ve kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak
addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve
uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

27. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Sony’nin kayıtları esas alınacaktır.
Kampanya ile ilgili Sony’nin herhangi bir kararı nihai ve bağlayıcıdır.
28. Bu kampanya, Türkiye kanunlarına tabidir ve tüm taraflar İstanbul Merkez mahkemelerinin
münhasır yargı yetkisine tâbi olacaktır.

