Pogoji in določila
Promotor promocije s kodo Deezer Premium in Sony ("Promocija") je Sony Europe B.V. s sedežem
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW ("Sony").
1) Ta promocija je namenjena le končnim potrošnikom, ki so sami kupili izdelek. Zahtevki od
distributerjev niso vključeni v to ponudbo. Za vnos zahtevka te promocije morate biti stari vsaj
18 let.
2) Promocija velja le za nakup novega izdelka (npr. ne za rabljen, vrnjen ali obnovljen izdelek), ki
jih je dobavila in distribuirala družba Sony v Sloveniji.
3) Natančno preberite navedene pogoje in določila ter jih upoštevajte, da se izognete morebitnemu
razočaranju.

Podrobnosti o promociji
4) Če ste kupili katerega koli od teh izdelkov pri enem od specializiranih prodajalcev izdelkov Sony, ki
so navedeni v tej klavzuli 5, v obdobju med 05. julijem 2021 in 31. oktobrom 2021 (vključno), lahko
uveljavljate pravico do kode Deezer Premium, pri čemer pa preostali pogoji in določila ostanejo v
veljavi. Prodajno mesto, kjer ste kupili izdelek, mora računu priložiti aktivacijsko kodo Deezer. Kodo
morate vnesti na spletnem mestu za registracijo kode https://www.deezer.com/redeem/sonyadriatics.
Vnesite kodo, jo potrdite in sledite navodilom.
Kategorija
Prenosni brezžični zvučnik

Ime produkta

Šifra

Prenosni brezžični zvučnik, SRS-XP700
SRSXP700B.CEL
Prenosni brezžični zvučnik, SRS-XP500
SRSXP500B.CEL
Prenosni brezžični zvučnik, SRS-XG500
SRSXG500B.EU8

Darilo
1 kos aktivacijska koda Deezer
Premium 3 mesece
brezplačnega poslušanja
1 kos aktivacijska koda Deezer
Premium 3 mesece
brezplačnega poslušanja
1 kos aktivacijska koda Deezer
Premium 3 mesece
brezplačnega poslušanja

5) Popis vseh pooblaščenih prodajalcev, ki sodelujejo v promociji lahko najdete spodaj:
1. ACS trgovina Sony , Celovska cesta 108, 1000 Ljuibljana, Slovenija
2. Lorex, trgovina, d.o.o., Cesta v Kleče 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
3. Big Bang prodajna mesta https://www.bigbang.si/o-nas/prodajna-mesta
4. Harvey Norman prodajna mesta https://www.harveynorman.si/poslovalnice
5. Mimovrste, Šmartinska cesta 152, BTC, Hala 8, 1000 Ljubljana, Slovenija in spleta stran:
https://www.mimovrste.com/
6. M-Tehnika, prodajna mesta https://mtehnika.mercator.si/prodajna-mesta

Dodatni pogoji in določila vezani na to promocijo
6) Koda Deezer je sestavljena iz 12 znakov številk in črk, ki so unikatne za vsak vnos in aktiviranje
vsakega paketa Deezer Premium (primer: KL32R0COVR8I)
7) Podrobnosti o vsebini Deezer Premium paketa so dostopni na spletni strani:
https://www.deezer.com/sl/offers/premium.
8) Za uporabo te kode se morate povezati ali ustvariti račun in sprejeti splošne pogoje uporabe Deezer
Premium (www.deezer.com/legal/cgu ).

9) Vsako kodo je mogoče aktivirati samo enkrat in omogoča dostop do storitve Deezer Premium v
obdobju ponudbe od datuma aktivacije.
10) Ta koda se lahko aktivira od 2. julija 2021. do 2. junija 2022. (vključno do 23:59). Aktivacijska
koda ne bo sprejeta po tem datumu.
11) Za dodatne možnosti računa in kombinacije kod preverite pravila na
https://www.deezer.com/redeem/sonyadriaticsna dnu strani.
12) Te kode ni mogoče vrniti, zamenjati ali povrniti, tudi v primeru izgube, kraje ali okvare. Vsaka
nadaljnja prodaja je prepovedana.
13) Sony in Deezer (Deezer je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na naslovu 24 rue de
Calais 75009 Pariz - Francija) ne bosta odgovorna za nobeno posredno, naključno ali posledično
škodo, ki bi nastala zaradi izgube, poslabšanja ali prevare pri uporabi kodeksa, katere tretje
osebe.
14) Če želite vnesti kodo, morate imeti dostop do interneta z zadostno hitrostjo širokopasovne povezave
in zmogljivostjo prenosa. Upoštevajte, da lahko ponudnik internetnih storitev, ki ga uporablja
udeleženec, v skladu s svojimi pogoji in določili, ki veljajo za uporabo interneta, zaračuna dodatne
stroške.
15) Promocija vezana na Deezer Premium kodo je na voljo samo za upravičene izdelke Sony, ki jih
je družba Sony dobavila in distribuirala določenim svojim pooblaščenim prodajalcem v
Sloveniji. Priporočamo vam, da pred nakupom pri svojem prodajalcu na drobno preverite, ali
vaš nakup izpolnjuje te pogoje in določila. Podrobnosti o pooblaščenih prodajalcih družbe Sony
najdete tudi v klavzuli 5. Sony v zvezi s tem ne odgovarja za zavajajoče izjave prodajalca na
drobno. Končno odločitev o tem, ali je prodajalec na drobno pooblaščen, sprejme družba Sony.
Razni pojmi
16) Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila prekličemo to promocijo.
Vse ponudbe za dostavo koda so odvisne od razpoložljivosti. Sony si pridržuje pravico, da po
potrebi nadomesti katero koli ponudbo z izdelkom ali storitvijo enakovrednega stanja in
vrednosti.
17) Vsi izdelki Sony so odvisni od razpoložljivosti.
18) Deezerjeve kode ni mogoče nadomestiti z nobenim dobropisom, gotovino ali izdelkom.
19) Če imate kakršna koli vprašanja o Sonyjevi politiki zasebnosti, menimo, da so prosilci prebrali in
sprejeli te Sonyjeve pogoje in določila ter pravilnik o zasebnosti. Več informacij o Sonyjevi izjavi o
varovanju zasebnosti najdete na: https://www.sony.si/eu/pages/privacy/sl_SI/privacy_overview.html.
20) Če imate vprašanja o politiki zasebnosti družbe Deezer, so na voljo na spletnem mestu :
https://en.deezercommunity.com/site/terms#privacy
21) V primeru nejasnosti glede uporabe vaših osebnih podatkov nam pišite na
http://services.sony.si/support/sl/contacts/pim/email
22) V primeru nejasnosti pokličite Sony podporo za stranke na 01 8888 761 ali preko spleta na:
https://services.sony.si/supportmvc/sl/Contact/Email?cat=home-audio-hp
23) To promocijo ureja slovenska zakonodaja in vse stranke so v izključni pristojnosti sodišč v Sloveniji.

