
Få opp til 

 650,-
tilbake

Kjøp et kampanjeprodukt i perioden 01.10.2014-06.01.2015 og 
få opp til 650 NOK satt tilbake på din konto. Se fremgangsmåte i denne brosjyren.

på ditt favorittkamera fra Sony



 1.  Ansvarlig for Cashback kampanjen er Sony Nordic (Denmark), en divisjon i Sony Europe Limited UK,  
Cvr.Nr.32892027, Industriparken 29, 2750 Ballerup, Denmark. Vennligst ikke send krav til denne adressen.

 2.  Cashback gjelder bare kunder som har kjøpt et av produktene nevnt nedenfor hos gyldige forhandlere i 
Skandinavia.

 3.  Kjøpet må være gjort hos en autorisert Sony-forhandler f.o.m. 01.10.2014-06.01.2015.

 4.  Din cashback må innløses innen 30 dager etter kjøpet. Behandlingen av din personlige informasjon vil kun bli 
brukt for å utbetale din cashback. Kun krav lagt inn gjennom online-løsningen vil aksepteres som gyldige krav.

 5.  Alle innsendte krav må være datert senest 28.02.2015 for å bli behandlet.

 6.  Cashback gjelder bare kjøp hos autoriserte Sony-forhandlere. Sjekk hos din forhandler for å få vite om 
produktet du kjøper er gyldig, og om forhandleren er autorisert.

 7.  Cashback kan ikke kreves for produkter som blir returnert og refundert.

 8.  Kun krav med korrekt kjøpsdokumentasjon vil behandles. Alt annet vil bli ansett som ugyldige krav. 
Håndskrevne kvitteringer eller lignende vil ikke aksepteres som gyldig dokumentasjon. 

 9.  Det kan ta inntil 45 dager før du mottar ditt Cashback-beløp. Dersom vi ikke klarer å overholde denne fristen, 
vil vi levere så raskt som mulig.

 10.  Vi forbeholder oss retten å holde tilbake kampanjeprodukter dersom vi mistenker at det blir gjort uriktige  
eller falske krav som ikke er i henhold til disse reglene.

 11.  Alle kampanjeprodukter må være tilgjengelige, og vi reserverer oss retten til å trekke tilbudet tilbake når som 
helst uten forvarsel.

 12.  Kampanjen er ikke tilgjengelig i kombinasjon med andre kampanjer.

 13.  Alle regler i dette skrivet er inkludert i betingelsene.

 14.  Kun én søknad per husholdning aksepteres. Kampanjen er ikke åpen for bedrifter som handler med  
Sony-produkter, kun for forbrukere og bedrifter som kjøper produkter til eget bruk. Kampanje-produkter  
som deles ut skal ikke videreselges.

 15.  Kreditt, andre produkter eller kontanter er ikke alternativer til kampanjeprodukt(er).

 16.  Kampanjen er underlagt norsk lovgivning, og alle tvister må bringes inn under norsk rett.

 17.  Ved å kreve dit kampanjeprodukt erklærer du å ha lest og akseptert disse bestemmelsene, samt Sonys 
regelverk som er tilgjengelig her: http://www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html

 18.  Den personlige informasjonen du oppgir vil bli behandlet av Sony Nordic (Denmark), en divisjon i Sony 
Europe Limited UK, Industriparken 29, 2750 Ballerup, Denmark Cvr. Nr. 32892027 og deres tredjeparts 
tjenesteleverandør Desk Services BV trading under navnet Desk VGO group (CVR 1406.11.32), Netherlands.  
Barn under 18 år må ha tillatelse fra foreldre eller foresatte for å oppgi personlig informasjon.  
For mer informasjon om Sonys personvernerklæring, se:  
http://www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html

 19.  Kunder må selv innløse sin Cashback for at den skal være gyldig. Dermed kan firmaer,innkjøpsforeninger  
eller andre tredjeparter ikke innløse tilbudet.

 20.  Viktig! På grunn av lokale valutavekslingskurser og gebyrer som banken din kan kreve, kan du oppleve at 
cashback-beløpet satt inn på din konto er høyere enn forventet. Hvis det motsatte skulle skje, og beløpet du 
mottar er lavere enn forventet, kan du ta kontakt med Sony på support@sony.no

Regelverk og bestemmelser Hvordan motta din cashback? 
Vennligst besøk vår cashback-side sonycashback.com og oppgi nødvendig informasjon, slik 
at vi kan overføre betalingen til deg (navn, adresse, kontaktinformasjon). I tillegg må du oppgi 
informasjon som gjør oss i stand til å validere kravet ditt (produktets serienummer og navn på 
kjøpssted), og til sist laste opp en kopi av kvitteringen din. 

Du må legge inn kravet ditt innen 30 dager etter kjøpet. 

Behov for hjelp
Trenger du hjelp? Vennligst besøk cashback-siden sonycashback.com og skriv en e-mail til oss 
på sonycashback@consumercare.info (express-support email kun på engelsk). Alternativt kan 
du ringe det vanlige, lokale kundeservicesenteret på 23 16 25 92, email: support@sony.no

Cybershot 
DSC-HX300 250 NOK
DSC-HX400V 250 NOK
DSC-HX60V 250 NOK
DSC-RX10 400 NOK
DSC-RX100 250 NOK
DSC-RX100M2 400 NOK

Action cam
HDR-AS30 250 NOK
HDR-AS100 250 NOK
HDR-AZ1 250 NOK
HDR-AS20 250 NOK

Handycam
HDR-CX240 250 NOK
HDR-CX330 250 NOK
HDR-PJ240 250 NOK
HDR-PJ330 250 NOK
HDR-PJ530 400 NOK
HDR-PJ810 400 NOK

Systemkameraer
SLT-A58 250 NOK
ILCE-7/7K 650 NOK
ILCA-77M2 400 NOK
ILCE-6000 400 NOK
ILCE-5000 250 NOK
ILCE-5100 250 NOK

Cashback Cashback




