
Reglament campanie WH1000XM4 - 3 luni gratuit audiție 360 Reality Audio-  
Deezer, Tidal, Nugs.net 

 
Se aplică termeni și condiții. Consultați www.sony.net/Products/360RA/FT 
 
 
Acest site generează coduri voucher pentru servicii de abonament de la anumite servicii muzicale 
operate de furnizori externi selectați. Acest site este doar pentru uz personal sau privat; este strict 
interzisă utilizarea acestuia în orice alt scop. 
 
 
 
Condițiile ofertei pentru un abonament de încercare gratuit. 
 
Oferta de abonament de încercare gratuit a funcției 360RA este disponibilă până la 31 decembrie 
2021. 
 
Această promoție dă dreptul participanților la un abonament de probă gratuit de trei luni la unul 
dintre serviciile de muzică 360RA participante disponibile în țara dvs. (așa cum este listat în paginile 
aplicației de promovare). Este posibil ca serviciile participante să nu fie disponibile în anumite țări/ 
zone - vă rugăm să verificați disponibilitatea pe site-ul web al serviciului de muzică. 
 
Pentru a participa la promoție, va trebui să introduceți codul de acces corect (furnizat în ambalajul 
promoțional al produselor Sony) în locul indicat pe pagina promoției. Apoi, din lista serviciilor 
muzicale disponibile într-o anumită țară, selectați serviciul pentru care urmează să aibă loc 
înregistrarea - puteți selecta un singur serviciu. Apoi veți fi redirecționat către serviciul de muzică 
relevant și veți primi un cod de voucher dedicat pentru valorificare cu acel serviciu. Toate codurile de 
acces și codurile promoționale trebuie să fie valorificate cel târziu la 31 decembrie 2021 până la 
miezul nopții (CET). Codurile promoționale nu pot fi transferate, pot fi folosite o singură dată și pot fi 
utilizate numai cu un singur serviciu de muzică participant. Nu poate fi schimbat în numerar. 
 
Vi se va cere să vă înregistrați la un abonament la serviciul de muzică relevant. Notă: poate fi necesar 
să furnizați detalii despre cardul de credit și se pot aplica taxe de abonament dacă nu vă anulați 
abonamentul înainte de sfârșitul perioadei de încercare gratuită. Vă rugăm să verificați site-ul web al 
furnizorului de servicii muzicale pentru a vedea condițiile complete legate de abonamentul dvs. 
(inclusiv restricții de vârstă, anulare, plată etc.) - va fi necesar acordul dvs. pentru a profita de oferta 
de încercare gratuită. 
 
Condițiile fiecărui serviciu de streaming muzical sunt convenite între client și operatorul serviciului 
de muzică, Sony nu este responsabil pentru orice litigii care decurg din condițiile fiecărui serviciu de 
streaming muzical. 
 
 
Organizatorul promoției: 
 
Pentru Europa - Sony Europe B.V. 

Pentru America de Nord - Sony Electronics, Inc 

Pentru America Latină - Sony Latin América, Inc 

Pentru Asia - Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd. 
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