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1.
1.1 Definice

slova jim je 

je pro produkt

v tomto dokumentu.

v dojde k
nebo

platbu,
kterou provedete v

za tento
vedle platby za produktu.

produkt
Sony, jste zakoupili a

do kategorie na
krabici s

, nebo
"Sony Czech", divize 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 

Vy osobu, si zakoupila
produkt a tento

.

1.2
do 360 sta od

data produktu. Dokud
Sony

registraci, nebudeme moci reagovat
na na

Po
uvede set

nebudete moci na
produkt tohoto

2.
2.1 na opravu

produktu ceny za
a v nebo
ele poruchy od data, kdy

na produkt, po
dobu uvedenou na krabici s

Tento
bude automaticky

pokud o
je po

nebo

2.2 Produkt v na 
a

s kdy:
a) se na

jeho opravu; nebo
b) jej za

jsou na jeho opravu.

2.3 Sony rozhodnout, zda
bude produkt nahrazen nebo
opraven. Toto bude

opravy.

2.4 Pokud produkt
jej za produkt se 

nebo specifikacemi.

2.5 Neneseme za 
vzniknout

likvidaci produktu.

2.6 Aby
pochybnostem, tento 

nebude automaticky
z strany, ale

v platnosti po celou dobu
uvedenou v bodu 2.1.

3. Co nezahrnuje
3.1 Tento se
nevztahuje na:
a) pravidelnou a opravu nebo

v

b) a
pravidelnou

cyklu produktu,
baterie, do

jehly, apod.);
c) nebo vady

provozem nebo
s produktem, v souladu s

p a
d) nebo produktu v

i.
za

nebo
nebo produktu nebo
produktu nebo displeje z
instalace nebo produktu v
rozporu s jeho nebo v
rozporu s pokyny k instalaci nebo

produktu podle
k instalace

nebo produktu
v souladu s nebo

nebo normami
ve ve se instaluje nebo

ii. virem nebo
softwaru, nebyl s
produktem nebo byl

iii. stavu do 

je produkt zapojen nebo
Sony, jsou k

s produktem;
iv. . produktu s

periferiemi a
nebo za

v. opravy nebo pokusu o opravu,

Sony
(ASN);

vi. bez
souhlasu, mimo

produktu mimo
nebo v

k nebo produktu
tak, aby byl v souladu s
nebo nebo

normami v
v pro byl produkt

nebo vyroben;
vii. nedbalosti, a
viii. nehody, kapalin,

tepla, ventilace, o
proudu, nebo

nebo proudu, radiace,

bleskem a sil a

3.2 Vyhrazujeme si 
opravit nebo produkt, pokud

smlouvu
k produktu a

smlouvy
nelze dohledat v online

4. Vylou a
-li uvedeno jinak, neposkytujeme

ani na kvalitu produktu, jeho
spolehlivost, vhodnost

pro nebo Pokud
toto nepovoluje nebo jej

nepovoluje v rozsahu,
nebo omezujeme pouze v

rozsahu
kterou nelze v

rozsahu bude omezena (pokud to
povoluje) na dobu

tohoto o
jedinou podle tohoto

je opravit
nebo produkty podle

Nejsme za
nebo se

servisu, tohoto
a to

nebo
ceny za produkt, zisku,

dat, nebo produktu
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nebo
nebo

Toto bez ohledu na to,
zda se nebo vztahuje
na:

produkt nebo
produkty,
produktu nebo
v vad nebo
nedostupnosti,

za

nebo
produktu nebo

nebo
prog nebo

m nebo
virem a

Toto se vztahuje na a podle
teorie nedbalosti a

smlouvy,
nebo a

(a to i v
jsme my nebo ASN byli na

Pokud
toto

zakazuje nebo omezuje, nebo
omezujeme pouze v

rozsahu

vy nebo za

podvodem a
na

tohoto
nebude v cena

za produkt, pokud
povoluje pouze

bude platit toto 

5. ze a

z
prodej

Tento vliv
na
ani na nelze ze

nebo omezit, ani na
od jste produkt zakoupili

opravu nebo v
produkt prodeji popisu,

pro nebo
nedosahuje kvality).

dle 
k dispozici.

byste na
mohou k dispozici

od a se na
produkt mohou vztahovat pojistky

se na 

6.
6.1 Tento
bude automaticky pokud

o je
nebo

6.2 Podle kde jste
zakoupili,

na nebo
ve v

2.1 a na
nebo -li z

o se na
v 11.

7. osob
Tento se
ve a
osoby, na jsme se s
souhlasem dohodli. Nikomu
nebude

8. informace
poskytuje

a spravuje Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,

zaregistro0 v Anglii
a Walesu, se The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13
0XW,
adresa: Da Vincilaan 7-D1, B-1935
Zaventem, Belgie

9.
9.1 informace o servisu

My a

budeme a

nebo
poskytovateli

pro a
informace pro

tyto poskytnout
a

pro servis Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited. Da 
Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem,
Belgium.

9.2
na produkt jste

souhlasili s Sony
-mailu nebo

telefonu kontaktovat
se

Sony nebude
kontaktovat pro
pokud s nebudete souhlasit.
V p se
zaregistrujte na My Sony (www.sony.eu).
Jako budete kdo se o

produktech
Sony. budete

informace o
produktech, podporu a mnohem

9.3 Abychom zajistili

informace od
si od kopii

a opravit Pro

komunikaci s monitorovat nebo

10. P

na majitele produktu,
pokud

v 11
podrobnosti o

nelze na

11. v

Pokud produkt servis,
kontaktujte
a) telefonicky na 

podpory, naleznete na
www.sony.eu; nebo

b) e- o
podporu na st h www.sony.eu.

budete moci uplatnit
v tohoto

, je
zaregistrovat produkt online na
adrese www.sony.eu/activation nebo 
telefonicky .

12. na
linku

mohou pro
a


