ACTIEVOORWAARDEN
Koop Sony Xperia XA2 en ontvang €50,- retour
(“Xperia XA2 cashback actie”)
Algemeen
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Sony Mobile georganiseerde campagne ‘Bestel de
Xperia XA2 en krijg €50,- retour’ (verder te noemen: de Actie);
Deze Actie is geïnitieerd door Sony Mobile Communications Inc. kantoorhoudende aan de Taurusavenue 16,
te Hoofddorp (hierna te noemen: Sony Mobile).
1. Actie
De Actie dient ter promotie van de Xperia XA2 (hierna te noemen: Actieproduct).
De Actie voor het Actieproduct loopt van 01-05-2018 t/m 31-05-2018 (hierna te noemen: Actieperiode).
Het betreft een tijdelijke Actie.
De Actie is alleen geldig bij aankoop van een Actieproduct bij deelnemende partners in Nederland binnen de
Actieperiode.
Het claimen van de Actie is mogelijk tot en met uiterlijk 14-06-2018.
Communicatie over de actie met Sony Mobile is mogelijk tot en met uiterlijk 12-07-2018.
Sony Mobile behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de
Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de Actievoorwaarden zal dan
op https://campaigns.sonymobile.com/promoties/ onder de desbetreffende promotie worden geplaatst met
vermelding van de datum van wijziging.
2. Deelname
Een Deelnemer dient te voldoen aan deze Actievoorwaarden.
Deelname aan de Actie is gratis. Let op, eventuele telefoon -of internetkosten komen ten laste van de
Deelnemer.
Deelname aan de Actie geschiedt door - na aanschaf van een van het Actieproduct - inschrijving op
https://campaigns.sonymobile.com/promoties/
Sony Mobile streeft ernaar de inzending van de Deelnemer binnen vier weken te controleren. Naast
persoonsinformatie dient een foto van het originele aanschafbewijs opgestuurd te worden. Op het
aanschafbewijs moet scherp zichtbaar zijn; datum van aanschaf, winkel van aanschaf, type nummer,
product, IMEI.
Indien gegevens correct zijn, ontvangt de deelnemer binnen vier weken bericht over de goedkeuring op het
door de Deelnemer opgegeven e-mailadres.
Indien gegevens door de Deelnemer incorrect of incompleet zijn ingevuld, ontvangt de Deelnemer hierover
bericht via het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Deelnemer krijgt hierna eenmalig de kans de
inzending te verbeteren om als nog de Actie te verzilveren. Indien gegevens andermaal incorrect of
incompleet worden opgestuurd, vervalt het recht op deelname aan de Actie.
Elke Deelnemer kan per Actieproduct eenmalig deelnemen aan deze Actie, met een maximum van vijf
deelnames, door zijn of haar registratie te voltooien op de Actiewebsite.
Controle van de ingestuurde gegevens gaat op basis van EAN nummer, IMEI nummer, datum van aanschaf
en winkel van aanschaf. Het EAN nummer dient Nederlands te zijn (7311271611615, 7311271611622,
7311271611639, 7311271611646, 7311271612155, 7311271612162, 7311271612179) evenals het IMEI
nummer.
Op het geüploade aanschafbewijs moet zichtbaar zijn dat het toestel binnen de Actieperiode bij
deelnemende partijen in Nederland is gekocht.
3. Gegevens
Bij Deelname worden persoonsgegevens en gegevens van het Actieproduct

gevraagd. Onder deze gegevens vallen: naam, geboortedatum, huisadres, e-mailadres, 06-nummer,
aankoopdatum, verkoopkanaal, EAN-nummer en IMEI-nummer. Deze gegevens, tenzij anders aangegeven of
akkoord gegeven, worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de Actie.
Zodra de inzending van de gegevens van de Deelnemer binnen is en deze gegevens correct en volledig zijn,
ontvangt de aankoper van het Actieproduct de Cashback binnen een week nadat alle gevraagde informatie
correct is bevonden. De Cashback wordt overgemaakt naar het door de Deelnemer opgegeven
bankrekeningnummer.
Deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt. De Deelnemer verklaart door het
versturen van de gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, deze informatie juist is en dat deze
informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van anderen of privacy van anderen.
lndien gegevens onvolledig en/of incorrect zijn, is er geen sprake van Deelname aan de Actie en zal Sony
Mobile de deelname aan de Actie pas laten gelden vanaf het moment dat gegevens bekend zijn, doch niet
later dan 14-06-2018. Na die periode komt het recht op Deelname te vervallen.
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde
partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke
personen/partijen uit te sluiten van Deelname.
Sony Mobile heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te tonen en het originele aanschafbewijs en originele verpakking van het Actieproduct op
te sturen.
Bij vermoedens van fraude of onterechte inzending, kan de Organisator zonder opgaaf van reden besluiten
bepaalde deelnemers uit te sluiten.
4. Prijs
Deelnemer heeft bij voldoening van alle Actievoorwaarden recht op €50,- cashback (hierna te noemen: Prijs).
6. Aansprakelijkheid
Sony Mobile, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele
wijze een verplichting voor Sony Mobile.
Sony Mobile is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele
fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat
is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website
of links naar de websites van derden.
7. Klachten of geschillen
Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland voor de Sony smartphone ‘Xperia XA2’ met een Nederlands
IMEI nummer binnen de Actieperiode.
Op https://campaigns.sonymobile.com/promoties/ worden ‘Veelgestelde Vragen’ getoond, kijk hier om te
zien of je vraag daar tussen staat.
Klachten over deze Actie en of vragen over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden via
questions.nl@support.sonymobile.com.
Communicatie over de Actie is mogelijk tot 12-07-2018.

Sony Mobile behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de Actie, wanneer zij
van mening is dat de deelnemer een of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of
onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;
Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en met alle
beslissingen die Sony Mobile inzake deze Actie neemt. Over deze Actievoorwaarden kan niet worden
gecorrespondeerd.
Sony Mobile Communications Inc. behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen
en/of de Actie voortijdig te beëindigen
Laatst bijgewerkt: 24-04-2018

