
SRS-XP500 SRS-XP700 SRS-XG500

Uživajte v svoji  
glasbi brez omejitev!
Sony ti nudi 3 mesece brezplačne 
naročnine na Deezer Premium paket



Deezer Premium
Izberite in predvajajte glasbo brez reklam,  

prenesite priljubljene skladbe in jih poslušajte  
na svojem novem zvočniku Sony.

Za uživanje v svojih najljubših pesmih  
ne potrebujete spletne povezave.

V zbirki 73 milijonov skladb poiščite  
nove hite in stare priljubljene pesmi.

Ustvarite svoje glasbene liste 
in jih vzemite s seboj.

Kako do neomejene glasbe?
Če med 2.7.2021 in 31.08.2021 kupite enega od naslednjih zvočnikov

SRS-XP700, SRS-XP500 in SRS-XG500,
vam Sony ponuja brezplačen Deezer, kjer vstopite v svet svoje najljubše glasbe, v 
kateri lahko uživate z novimi super kul zvočniki.

Na prodajnem mestu, kjer ste kupili nov zvočnik Sony, dobite kodo, ki jo vnesete na 
spletnem mestu za registracijo: https://www.deezer.com/redeem/sonyadriatics.

Vnesite kodo, jo potrdite in sledite navodilom.

Kodo aktivirajte do 2. junija 2022, po aktivaciji pa imate 3 mesece neomejenega 
dostopa do platforme Deezer Premium.

Če želite uporabljati to kodo, se morate povezati z obstoječim računom Deezer ali 
ga ustvariti in sprejeti splošne pogoje uporabe storitve Deezer Premium. 

To kodo je mogoče aktivirati samo enkrat in omogoča dostop do storitve Deezer Premium v   obdobju 
ponudbe od datuma aktivacije. To kodo lahko aktivirate od 2. 7. 2021 do 2. 6. 2022. To kodo lahko 
združite s katero koli drugo darilno kodo in katero koli trenutno naročnino na Deezer Premium, razen 
Deezer Premium, ki je naročen prek družbe Apple ali prek telekomunikacijskega operaterja. Po poteku 
kode se vsaka naročnina na Deezer Premium, ki je bila tako prekinjena za čas kode, samodejno 
ponovno zaračuna. Te kode ne bomo vrnili, zamenjali ali povrnili tudi v primeru izgube, kraje ali 
poslabšanja. Vsaka nadaljnja prodaja je prepovedana. Deezer ne odgovarja za nobeno posredno, 
naključno in posledično škodo, ki bi nastala zaradi izgube, poslabšanja ali zlorabe kode s strani tretje 
osebe. Za uporabo te kode se morate povezati ali ustvariti račun in sprejeti splošne pogoje uporabe 
storitve Deezer Premium (www.deezer.com/legal/cgu)
‘Sony’ in njegovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation.
Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.


