
 

 

Szerződési feltételek 

Xperia™ XZ3: Call of Duty: Black Ops 4 Digital 

Standard Edition előrendelési ajánlat ("Ajánlat") 

Az Ajánlat alább meghatározott Szerződési feltételei és a Sony Jogi Nyilatkozata mellett, mely 

utóbbi magába foglalja a www.sonymobile.com/global-en/legal/ címen elérhető Felhasználói 

Feltételeket és Adatvédelmi Nyilatkozatot is, Ön ezennel elfogadja és egyetért, hogy az alábbi 

szabályok korlátozás nélkül érvényesek az Ajánlatra és ezen weboldal használatára. Az Ajánlat 

igénybevételéhez szükséges instrukciók a Szerződési feltételek részét képezik. 

Szervező: Sony Mobile Communications AB, 221 88 Lund, Svédország. 

Promóciós Időszak: 2018.09.10. 00:00:01 és 2018.10.05. 23:59:59 között. 

Beváltási Időszak (Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard Edition): 2018.10.31-ig. 

1. Feltételek érvényesek! 18+ Az Ajánlat kizárólag Magyarország, 18. életévüket betöltött 

lakosai számára elérhető, kivéve a Szervező dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói, 

ügynökei, valamint az Ajánlatban üzletileg érintett személyek.  A játék meghatározó részei 

és bizonyos funkciók érvényes PlayStation®Plus előfizetést igényelnek, amelyet az ajánlat 

nem tartalmaz. A játék letöltéséhez megfelelő szabad tárhelyre van szükség. A játék 

futtatásához rendszerfrissítések lehetnek szükségesek. 

2. Az Ajánlatban való részvételhez rendeljen elő egy Xperia™ XZ3 okostelefont egy 

promócióban részt vevő forgalmazótól a Promóciós Időszak alatt. A promócióban részt 

vevő partnerek listája a sonymobile.com/hu oldalon található. 

3. A készülék Promóciós Időszakban történt előrendelése után elérhető lesz Ön számára is 

Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard Edition letöltése, egy digitális kód beváltásával; 

alább pontosabban meghatározva jelen szerződési feltételekkel összhangban. 

4. Amint megkapta az új Xperia Eszközét, látogasson el a 

http://www.sonymobile.com/callofdutyblackops4-Magyarország oldalra. Ezt 2018. október 

31. előtt (Beváltási Időszakban) kell megtennie a Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard 

Edition letöltés digitális kódjának igényléséhez. 

A Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard Edition letöltésének igényléséhez látogasson 

el a http://www.sonymobile.com/callofdutyblackops4-Magyarország oldalra a Beváltási 

Időszak alatt, amint megkapta új Xperia Eszközét, majd adja meg az alábbi adatokat: 

megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, PlayStation ID, vásárlás 

időpontja, ország, rendelés száma, eszköz EAN kódja (ez a szám az eszköz dobozának 

oldalán található a vonalkód alatt), eszköz IMEI kódja (ezt úgy éri el, ha beüti a *#06# kódot 

az új Xperia készüléke billentyűzetén), valamint 2 vásárlási bizonylat (feltöltött kép a 

megrendelés megerősítéséről és feltöltött kép az eredeti csomagolásról kivágott IMEI 

kódról). 

Igénylése a beváltás után ellenőrzésre és 14 napon belül hitelesítésre kerül. Az érvényes 

igénylések e-mailben kapják meg a digitális kódot a PlayStation Call of Duty: Black Ops 4 

Digital Standard Edition letöltésére a 14 napos türelmi időszak lejárta után. Kérjük, vegye 

figyelembe, hogy az igénylése dátumától függően ez azt is jelentheti, hogy a játék 

eléréséhez szükséges digitális kódot a játék megjelenése után kapja meg. 

A digitális kód megszerzése után kapcsolja be PlayStation készülékét > Menjen a 

[Beállítások] menüpontra > [PlayStation Hálózat] > [Profil Információ] > [Pénztárca] > 

[Forrás Hozzáadása] és nyomja meg az X gombot. Válassza a [Kód Beváltása] pontot. 

Figyelmesen adja meg a digitális kódot, majd válassza a ’Folytatás’ gombot. A digitális kód 

és a tartalom mostantól érvényes a profilján és elkezdődik a letöltés. 

http://www.sonymobile.com/global-en/legal/


 

 

5. Amint előrendelte az új Xperia készüléket és megkapta az előrendelési visszaigazolását 

e-mailben, látogasson el a http://www.sonymobile.com/callofdutyblackops4-Magyarország 

oldalra, majd adja meg az alábbi adatokat: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail 

cím, telefonszám, PlayStation ID, vásárlás időpontja, ország, rendelés száma és vásárlási 

bizonylat (feltöltött kép az előrendelési visszaigazolásról). 

Igénylése ellenőrzésre és hitelesítésre kerül, majd az érvényes igénylések e-mailben 

kapják meg a Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard Edition digitális kódot. 

6. Az igényeket a beváltási időszak alatt kizárólag 2018. augusztus 31. és 2018. október 

31. között lehet leadni. 

7. A Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard Edition letöltés értéke 20 990 Ft volt 2018. 

augusztus 1.-én. 

8. Xperia készülékenként és háztartásonként csak egy Call of Duty: Black Ops 4 Digital 

Standard Edition letöltésére jogosult. 

9. Amennyiben bármilyen eltérés szerepel az előrendelése és az Ön által megadott 

információ között, úgy ügyfélszolgálati munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot az 

online leadott igénylésétől számított 14 napon belül és további vásárlási bizonyítékot 

kérhet (online rendelés esetén fuvarlevél formájában). 

10. Amennyiben vásárlási bizonylatot kell benyújtania, a fénymásolati példány is elfogadott.  

11. Kérdés esetén látogasson el a http://support.sonymobile.com. oldalra! 

12. Meggondolt vásárlás miatt visszavitt készülékkel az igénylése érvénytelenítésre kerül, Ön 

a digitális kód igénylési vagy megszerzési, valamint a Call of Duty: Black Ops 4 Digital 

Standard Edition letöltésének jogát elveszíti. Kérjük vegye figyelembe, hogy az IMEI és 

EAN kódok a készülék eredeti dobozáról történt kivágása után nem fogja tudni visszavinni 

készülékét, kérjük győződjön meg róla igénylés előtt, hogy ennek tudatában van. Ez a 

készülék garanciáját nem befolyásolja. 

13. A digitális kód beváltásához szüksége lesz: (i) a meghatározott eszközre; (ii) egy Sony 

Entertainment Network ("SEN") (korábban PlayStation® Network néven ismert) profilra; és 

(iii) internetelérésre (pl. szélessávú, Wi-Fi vagy mobilinternet, az Ön Sony készülékétől 

függően). 

14. A digitális kódokat 2018. október 31. előtt be kell váltani. 

15. Az igénylés tárgyát képező digitális kódokat a Sony Network Entertainment Europe Limited 

– 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom – adja ki (cég 

regisztrációs száma: 6020283). 

16. A digitális kódokat elvesztés, sérülés, lopás, vagy más nemű, az Ön engedélye nélküli 

jogtalan használat esetén nem áll módunkban cserélni. A Sony Network Entertainment 

Europe Limited fenntartja a jogot, hogy megszüntessen, vagy felfüggesszen felhasználói 

fiókokat és alternatív fizetési módot kérjen, továbbá megtegye a szükséges lépéseket saját 

érdekei megvédésére, amennyiben egy digitális kód csalással kerül megszerzésre és 

használatba a SEN vagy a PlayStation® Store felületén. Amennyiben az Ön SEN fiókja is 

megszüntetésre vagy felfüggesztésre kerül ezen okokból kifolyólag, úgy további 

felhasználatlan SEN pénztárca forrásait is elveszítheti. 

17. Néhány digitális kód által elérhető tartalom bizonyos további korlátozásokkal rendelkezhet, 

mint korhatár és felhasználói jogok. Gyermekek számára nem feltétlenül lesz elérhető az 

életkoruknál magasabb besorolású tartalom. 

18. A Szervező hatáskörén kívül álló okok esetén, és kizárólag akkor, ha a helyzet ezt 

elkerülhetetlenné teszi, a Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja vagy 

módosítsa az Ajánlatot, de mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja a 

fogyasztóra gyakorolt hatást a csalódás elkerülése érdekében. 

19. A Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard Edition letöltése és alkalmazható digitális 

kódja nem cserélhető és nincs érte semmilyen készpénz vagy másnemű ellenszolgáltatás, 

kivéve, hogy a Szervező ésszerű hatáskörén kívül eső körülmények esetén fenntartja a 

jogot, hogy egy azonos vagy magasabb értékű alternatívával helyettesítse. 

http://support.sonymobile.com/


 

 

20. A résztvevő felelős mindennemű költségért vagy kiadásért, ami a részvételből fakadóan 

felmerül (beleértve korlátozás nélkül a készülék megvásárlását), a Call of Duty: Black Ops 

4 Digital Standard Edition letöltés igénylésének költségéért, beleértve az internetelérést. 

Az Ajánlatban való részvétel díja az interneteléréstől függően eltérhet, az aktuális díjakról 

kérjük, érdeklődjön helyi szolgáltatójánál. 

21. A Szervező nem vállal felelősséget a reklamációkért, amennyiben a digitális kód vagy a 

Call of Duty: Black Ops 4 Digital Standard Edition letöltése elveszett, késett, rossz címre 

érkezett, megsérült, vagy nem lett kézbesítve, sem az elektronikus kommunikációt érintő 

műszaki nehézségek miatt, sem más ok esetén. 

22. Bármilyen személyes információ, mint név, kor, cím (irányítószámmal), mobiltelefonszám 

és/vagy e-mail cím, kizárólag ezen Ajánlattal kapcsolatban lesz felhasználva és nem kerül 

átadásra harmadik fél számára, kivéve az Ajánlatban meghatározottakat (beleértve a 

felhasználási feltételekben meghatározott későbbi promóciókat). A Sony Adatvédelmi 

Nyilatkozata, amely a http://www.sonymobile.com/hu/legal/ oldalon az "Adatvédelmi 

szabályzat" alatt található, az összes ajánlattal kapcsolatban végzett adatfeldolgozásra 

vonatkozik.  

23. A Szervező nem felelős semmilyen kapcsolódási hibáért, amely a jelentkezéshez 

szükséges weboldal vagy a SEN felkeresésekor bármilyen okból fellép. 

24. A Szervező és a hozzá társult ügynökségek és cégek nem vonhatók felelősségre 

semmilyen veszteségért (beleértve korlátozás nélkül az indirekt, speciális vagy járulékos 

veszteséget vagy nyereségvesztést), elszenvedett vagy tartós költségért vagy kárért 

(függetlenül attól, hogy személyi gondatlanságból ered-e), mely a promócióval, vagy a 

nyeremény/ajándék elfogadásával vagy használatával hozható összefüggésbe, kivéve a 

törvény által ki nem zárható felelősséget (beleértve a személyi sérülést, halált vagy 

csalást), amely esetben a felelősség mértéke a törvény által megengedett minimummal 

egyenlő. 

25. Amennyiben bármely kikötés illegálisnak, érvénytelennek vagy más okból 

végrehajthatatlannak minősül, úgy azt megszakítani és törölni szükséges jelen Szerződési 

feltételek közül. A fennmaradó záradékok teljes hatállyal működnek tovább. 

26. Jelen Szerződési feltételek értelmezésére a magyar jogszabályok irányadók, valamint a 

magyar bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik. 

http://www.sonymobile.com/hu/legal/

