Regulamin
1.

Sony Europe Limited („Sony”) prowadzi promocję dla Użytkowników Końcowych (zdefiniowanych w punkcie 2 poniżej), która
uprawnia do wystąpienia o premię cash back Użytkownika Końcowego dokonującego u dealera lub odsprzedawcy
równoczesnego, łącznego, ujętego na jednej fakturze zakupu poniższych artykułów:
a.jednej sztuki dowolnego z produktów wymienionych w tabeli na stronie promocji https://end-user.promotions.sony.eu/ („Produkt
Sony”) oraz
b. jednej sztuki akcesoriów objętych promocją

2.

Użytkownika końcowego definiuje się jako osobę fizyczną lub prawną, która dokonuje zakupu Produktu Sony od dealera lub
odsprzedawcy i mieszka lub ma siedzibę w krajach wymienionych w punkcie 5 („Użytkownik końcowy”). Do udziału
w niniejszej promocji nie kwalifikują się bezpośredni klienci Sony; dla celów niniejszego regulaminu nie są oni Użytkownikami
końcowymi.

3.

Każdy zakupiony Produkt Sony objęty promocją trzeba zgłosić na oddzielnym formularzu on-line. Dodatkowo, w tej promocji
jeden Użytkownik końcowy może przesłać zgłoszenia w sprawie maksymalnie 3 premii cash back.

4.

Premie cash back będą wypłacane w 7 walutach, zależnie od waluty kraju, w którym mieszka lub ma siedzibę zgłaszający
(zgodnie z powyższą tabelą). Postanowienie to jest niezmienne. Bieżące kursy wymiany mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

5.

W promocji mogą wziąć udział Użytkownicy końcowi mieszkający lub mający swoją siedzibę w następujących krajach: Austria,
Belgia, Bułgaria Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

6.

W promocji mogą wziąć udział Użytkownicy Końcowi mieszkający lub mający swoją siedzibę w krajach wymienionych
w punkcie 5, którzy w okresie promocji nabyli Produkt Sony objęty promocją, zaimportowany przez Sony do EOG w celu
sprzedaży na rynku europejskim. Po zarejestrowaniu zgłoszenia nastąpi sprawdzenie numerów seryjnych pod kątem ich
zgodności z niniejszym wymogiem. Produkty Sony, których numery seryjne nie spełniają niniejszego wymogu, nie zostaną
zakwalifikowane do promocji, a zgłoszenie zostanie odrzucone.

7.

W celu dokonania zgłoszenia należy wprowadzić wszystkie wymagane informacje na formularzu internetowym dostępnym pod
adresem https://end-user.promotions.sony.eu/ oraz dołączyć fakturę stanowiącą dowód zakupu Produktu Sony. Zgłoszenia
musi dokonać osoba fizyczna lub prawna, na którą wystawiona została faktura zakupu Produktu Sony. Zgłoszenia należy
dokonać w ciągu 30 dni od daty zakupu Produktu Sony. Faktura musi pochodzić z okresu promocji.

8.

W celu dalszej weryfikacji należy ponadto załączyć do zgłoszenia zdjęcie numeru seryjnego. Zgłoszenia niekompletne lub
zawierające błędy zostaną odrzucone. Użytkownik końcowy otrzyma wówczas powiadomienie o przyczynie odrzucenia. Jeśli
przyczyną odrzucenia są brakujące/niewłaściwe informacje, Użytkownik końcowy ma 10 dni na poprawienie zgłoszenia tak,
aby spełniało ono wymogi formalne.

9.

Firma Sony zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w razie podejrzenia, że zgłaszający uczestniczy w:
a. naruszeniu lub próbie naruszenia zasad tej promocji;
b. złamaniu lub próbie złamania zasad regulaminu;
c. złamaniu lub próbie złamania zasad korzystania z witryny internetowej Sony.

10. Po prawidłowym przyjęciu zgłoszenia zgłaszający otrzyma mail z potwierdzeniem, w którym znajdzie się kod rejestracji oraz
link do strony internetowej pozwalającej śledzić stan zgłoszenia. Kolejny mail zostanie przesłany, gdy odpowiednia kwota
zostanie przygotowana do przelewu na konto bankowe zgłaszającego.
11. Zamierzeniem firmy Sony jest dokonanie wypłaty na rzecz Użytkownika końcowego w ciągu 60 dni od przyjęcia zgłoszenia.
Nie gwarantuje się jednak żadnych ram czasowych wypłaty. Zgłaszający, którzy niepokoją się przekazanie wpłaty, mogą
sprawdzić stan swojego wniosku z wykorzystaniem hiperłącza zamieszczonego w punkcie 7.
12. O ile nie zaznaczono inaczej, promocja nie łączy się z innymi promocjami Sony.
13. Wszystkie Produkty Sony mogą podlegać ograniczeniom dostępności.
14. Sony zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania premii w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie
fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
15. Sony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji lub zakończenia Promocji w dowolnym momencie, bez
wcześniejszego powiadomienia.
16. Poprzez rejestrację zgłoszenia zgłaszający oświadcza, że zna niniejszy regulamin i akceptuje jego postanowienia.
17. Niniejszy regulamin podlega prawu Anglii i jest zgodnie z nim interpretowany. Rozstrzyganie wszelkich sporów dotyczących
powyższego regulaminu podlega wyłącznie jurysdykcji sądów w Anglii.
18. Organizatorem tej promocji jest firma Sony Europe Limited, której siedziba znajduje się pod adresem: The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania. W imieniu Sony rolę administratora promocji będzie pełnić firma

Qwamplify Activation Ltd (zarejestrowana we Francji pod numerem 832 225 122), która w imieniu Sony wypłaci
zgłaszającemu premię cash back.

