SONY Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe - Vöröskő Kft (Euronics Műszaki Áruházlánc)

„A ZENE ÖSSZEKÖT MINKET”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Szervező
A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a SONY Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe. (székhely: 1138
Budapest, Váci út 144-150., cégjegyzékszám: 01-17-000666, adószám: 23049219-2-44), valamint a Vöröskő
Kft (székhely: Veszprém, Pápai út 36, 8200., cégjegyzékszám: 19-09-513341, adószám: 10233342219),
(továbbiakban: ”Szervezők”). Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat a Szervezők által megbízott ügynökség, a Fieldmen Polc zRt. (székhely: 1117 Budapest, Sopron
út 40., cégjegyzékszám: 01-10-047738, adószám: 24323219-2-43) valamint Vöröskő Kft együttesen látják
el.
2. A Játék résztvevői
2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel
rendelkező természetes személy, (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 1 Sz. Mellékletében felsorolt
SONY termékek közül vásárol 1 (egy) db terméket a 3-as pontban megjelölt időtartama alatt a Vöröskő Kft
bármely magyarországi üzletében (magyarországi Euronics áruházak), vagy a www.euronics.hu oldalon.
Majd a vásárlást követően elektronikusan regisztrál a www.euronics.hu/sonynyeremenyjatek domain alatt
található weboldalon (továbbiakban „Honlap”), és a Részvételi játékszabályzat elfogadásával, annak alapján,
továbbá az Adatkezelési szabályzat elfogadásával felhasználói fiókot létesít (a továbbiakban: „Fiók”), vagyis
a regisztráció menüpont alatt megadja következő valós adatait: teljes név, e-mail cím.
Ezen regisztrációval a Játékos hozzáférést biztosít a Szervezők, illetve a Lebonyolítók részére
(„Regisztráció”) adataik kezeléséhez a Játék lebonyolítása végett. A Regisztrációt a későbbiekben
bejelentkezés után törölheti a felhasználó, ez esetben kérését az hamko.lilla@euronics.hu email címre
szükséges elküldenie, vagy az értesítő levél alján található linkre kattintva teheti meg, továbbá postai úton a
Vöröskő Kft. postacímére (8200 Veszprém, Pápai út 36.) küldött levelében bármikor visszavonhatja.
Azonban ebben az esetben elveszti a felhasználó a jogosultságát a nyereményekre és a játékban való
részvételre.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a regisztráció során a Játékos a megfelelő mező kipipálásával
elfogadja a jelen részvételi játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájáruljon adatainak az
Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez (https://euronics.hu/adatvedelem); és sikeresen
feltöltse a promócióban szereplő (lásd: 1 Sz. Melléklet) SONY termék vásárlásáról szóló számla első,
eredeti példányának sorszámát a Honlapra, mellyel indul az adott promóciós heti nyereményért, majd a
fődíjért.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolítók, illetve a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában bármilyen módon közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek, és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
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A Játék 2019. május 15. 00 óra 00 perctől 2019. július 16. 23 óra 59 percig tart („Játék Időtartama”). A
Játékban kizárólag csak a 2019. május 15. napjától 2019. július 16. napjáig tartó időszakban történt érvényes
regisztrálók vesznek részt. Azon Játékosok esetében, akik a www.euronics.hu webshopján keresztül
vásárolnak a Játék Időtartama alatt, azonban a Játékban részt vevő terméket és arra vonatkozó számlát – a
választott szállítási mód teljesítési ideje okából – csak a Játék Időtartama után kapják kézhez, a számla
sorszámának feltöltését az utolsó játékhéten 2019. július 17. 23:59 percig teljesíthetik.
4. A Játékban résztvevő termékek
A SONY Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe által Magyarország területén forgalmazott, aktuálisan
készleten lévő termékekkel lehet részt venni a Játékban.
A promócióban résztvevő teljes terméklistát az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. A Játék menete / Regisztráció
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos legalább 1 (egy) db, a Játékban
részt vevő terméket vásároljon bármely magyarországi Euronics áruházban, vagy a www.euronics.hu
webshopban (csak a készleten lévő termékek megrendelése esetén érvényes), majd azt követően a
regisztráljon a Játékra az alábbiakban ismertetettek szerint a www.euronics.hu/sonynyeremenyjatek oldalon.
Minden játékos csak egyszer regisztrálhat.
A regisztráció során kötelezően megadandó adatok (továbbiakban: Pályázat):
•
•
•

•

Teljes név (megadása kötelező): a Játékos érvényes személyi igazolványában feltüntetett
vezeték- és utónév
E-mail cím (megadása kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail
címhez, kizárólag egy Játékos és egy regisztráció kapcsolódhat.
A Nyereményjátékkal érintett Sony márkájú termék kategóriája és a vásárlását igazoló
bizonylaton szereplő alábbi adatsor (megadása kötelező):
o nyugta esetén bizonylatszám és a bizonylaton szereplő AP kód
o számla esetén számlaszám
A vásárlás időpontja:
o áruházban történő vásárlás esetén a bizonylaton szereplő dátum
o webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés leadásának dátuma

A jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Játékos által határidőben regisztrált Pályázat
vesz részt a Nyereményjátékban.
A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy felelősségét a legteljesebb mértékben kizárja a Játékos által tévesen,
valótlanul, vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért. A Játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A www.euronics.hu/sonynyeremenyjatek honlapon történő regisztráció során a Játékos kijelenti, hogy
önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, valamint opcionálisan
hozzájárulhat ahhoz, hogy fenti személyes adatait marketing célú megkeresés céljából a Szervező használja
és kezelje.
A Játékos a regisztráció megtételével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
Játékszabályzatot.
A nyereményjáték során egy névhez, és e-mail címhez kizárólag egy regisztráció kapcsolódhat.
A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel és saját adataikkal szükséges részt
venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat jogosultságából
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fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolítók mindennemű felelősségét kizárják,
amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden
következményét a Játékos viseli kizárólagosan.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt
javasoljuk, hogy kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya
miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolítók mindennemű
felelősségét kizárja.
A Játékosnak szükséges megőriznie a vásárlását igazoló eredeti (1. példány) számlát, vagy vásárlását igazoló
eredeti (1. példány) számla másolatát a fődíj sorsolását követően 30 napig, legalább 2019. augusztus 22. 23.59
óráig, de legkésőbb a nyeremény átvételéig. A vásárlást igazoló számla 2. példánya a Játékban nem
használható fel.
A Játékban kizárólag magánszemélyként lehet részt venni.

FONTOS TOVÁBBI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
➢ A Játékosnak a regisztráció időpillanatában kell 18. életévét betöltött személynek lennie.
➢ A már egyszer regisztrált Játékos nem regisztrálhat még egyszer, vagyis minden vásárló egy
Pályázat beküldésére jogosult.
➢ Ugyanazon Játékos kizárólag egyetlen érvényes regisztráció alapján jogosult Pályázatot
beküldeni a Játékba.
➢ Egyazon termékvásárláshoz kapcsolódó bizonylat kizárólag egy alkalommal küldhető be
érvényes Pályázatként (ha a Játékos már pályázatként regisztrált bizonylatszámot kíván
ismételten regisztrálni, azt a regisztrációs felület elutasítja).
A Játékosok kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során
a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező, illetve Közreműködők számára
okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
6. A Játék nyereményei
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Heti sorsolások alkalmával:
CP-V10BBC (SONY hordozható töltő) – összesen 3 db a nyereményjáték teljes időtartama alatt
HD-B1BEU (SONY 1TB külső merevlemez) – összesen 3 db a nyereményjáték teljes időtartama
alatt
SRSXB10B.CE7 (SONY hordozható BLUETOOTH hangfal) – összesen 3 db a nyereményjáték
teljes időtartama alatt
Fődíj: 3 x 2 db Sziget Fesztivál belépőjegy, mely a szerdai napon (2019. augusztus 7.) jogosít
belépésre (Ed Sheeran koncert)
Minden promóciós héten új játék indul a heti nyereményekért.
A fődíj sorsolásban a Játék időtartama alatt (2019. május 15 – július 16) beérkező összes Pályázat részt vesz.
A nyereményjáték promóciós időszakai, a sorsolások időpontjai, továbbá a megnyerhető nyeremények:
1. május 15., 00:01 - május 21., 23:59 – heti sorsolás időpontja: 2019 május 23, 11 óra 00 perc –
nyeremény: 1 db CP-V10BBC (SONY hordozható töltő)
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2. május 22., 00:01 – május 28., 23:59 – heti sorsolás időpontja: 2019 május 30, 11 óra 00 perc –
nyeremény: 1 db HD-B1BEU (SONY 1TB külső merevlemez)
3. május 29., 00:01 – június 04., 23:59 – heti sorsolás időpontja: 2019 június 6, 11 óra 00 perc –
nyeremény: SRSXB10B.CE7 (SONY hordozható BLUETOOTH hangfal)
4. június 05., 00:01 – június 11., 23:59 – heti sorsolás időpontja: 2019 június 13, 11 óra 00 perc nyeremény: 1 db CP-V10BBC (SONY hordozható töltő)
5. június 12., 00:01 – június 18., 23.59 - heti sorsolás időpontja: 2019 június 20, 11 óra 00 perc –
nyeremény: 1 db HD-B1BEU (SONY 1TB külső merevlemez)
6. június 19., 00:01 – június 25., 23.59 - heti sorsolás időpontja: 2019 június 27, 11 óra 00 perc –
nyeremény: SRSXB10B.CE7 (SONY hordozható BLUETOOTH hangfal)
7. június 26., 00:01 – július 02., 23.59 - heti sorsolás időpontja: 2019 július 04, 11 óra 00 perc nyeremény: 1 db CP-V10BBC (SONY hordozható töltő)
8. július 03., 00:01 – július 09., 23.59 - heti sorsolás időpontja: 2019 július 11, 11 óra 00 perc –
nyeremény: 1 db HD-B1BEU (SONY 1TB külső merevlemez)
9. július 10., 00:01 – július 16., 23.59 - heti sorsolás és a fődíj sorsolás időpontja: 2019 július 22, 14
óra 00 perckor – heti nyeremény: SRSXB10B.CE7 (SONY hordozható BLUETOOTH hangfal) –
fődíj: 3 x 2 db Sziget Fesztivál belépőjegy, mely a szerdai napon (2019. augusztus 7.) jogosít
belépésre (Ed Sheeran koncert)
7. A nyertesek személyének meghatározása
7.1. Egy Játékos egy nyereményre jogosult..
7.2. A Szervező az érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő
számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a heti nyereményeket. A sorsolás nem
nyilvános.
A 6-os pontban felsorolt minden játékhetet követően az adott játékhéten feltöltött érvényes Pályázatok
között 1 db nyertes és 1 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A fődíj tekintetében 3 db nyertes és 3 db
tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A nyereményjáték alatti játékhetek meghatározása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

május 15., 00:01 - május 21., 23:59
május 22., 00:01 – május 28., 23:59
május 29., 00:01 – június 04., 23:59
június 05., 00:01 – június 11., 23:59
június 12., 00:01 – június 18., 23.59
június 19., 00:01 – június 25., 23.59
június 26., 00:01 – július 02., 23.59
július 03., 00:01 – július 09., 23.59
július 10., 00:01 – július 16., 23.59

A sorsolások időpontjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 május 23, 11 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 május 30, 11 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 június 6, 11 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 június 13, 11 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 június 20, 11 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 június 27, 11 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 július 04, 11 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019 július 11, 11 óra 00 perc
promóciós hét és a fődíj sorsolásának időpontja: 2019 július 22, 14 óra 00 perc
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A Fődíj sorsolásra az összes érvényes, a promóció időtartama alatt beküldött pályázat közül közjegyző
jelenlétében 2019. július 22. 14 óra 00 perckor kerül sor a Fieldmen Polc zRt. irodájában (1116 Budapest,
Kondorosi út 3. szám alatt). A sorsolás nem nyilvános.
7.3. A heti nyeremények, illetve a fődíj nyeremény esetén amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a
Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként
meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak. Tartaléknyertesnek
a Szervezők által tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt további Játékos, fődíj
esetében Játékosok minősülnek, amennyiben megfelelnek a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A kisorsolt
Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében követik egymást.
Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a Szervezők adatbázisában tárolt adatokból a
Lebonyolítók véletlenszerűen kiválasztják a feltételeknek megfelelő Nyerteseket és a Tartaléknyerteseket.
A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a
Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a
Játékszabály 8.1. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
8. A nyeremények átvétele, az átvétel elmulasztásának következményei
A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
8.1. A Szervező a nyertest e-mailben értesíti azon az e-mail címen, melyet a nyertes a regisztráció során
megadott, a sorsolást követő 5 munkanapon belül, továbbá a Szervező és Lebonyolító közzéteszi a nyertesek
névsorát a promóciós honlapon, valamint az Euronics hivatalos Facebook oldalán.
8.2. A nyertesek ezen értesítést követő 30 napon belül kötelesek a nyereményre jogosultság ellenőrzése
céljából a számla/nyugta (fent meghatározott) eredeti példányát a Szervező vagy Lebonyolító részére
bemutatni személyesen, postai úton, vagy emailben. A tárgynyereményeket és a fődíjat a Szervező a nyertes
által megadott lakcímre a szállítja ki.
8.3. A tartaléknyertes akkor válik valamely nyeremény jogosultjává, ha az adott nyeremény nyertese a
nyereményt visszautasítja, avagy, ha a nyertes részvételének érvénytelensége a sorsolást követően
bizonyosodik be, továbbá, ha a nyertessel a megadott elérhetőségein a fenti határidőn belül nem lehet
felvenni a kapcsolatot. Valamely kieső nyertes helyébe mindig a soron következő tartaléknyertes lép.
8.5. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele
érdekében.
8.6. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a
nyeremény átadására a fenti határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a
nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét
ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása
a Játékosra nézve jogvesztő.
8.8. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről
bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő
magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Játékból. A kizárás miatt, a Szervezővel vagy Lebonyolítókkal szemben a kizárt személy semmilyen igényt
nem jogosult támasztani vagy kárigényt érvényesíteni.
8.9 A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékban visszavitt termékekre vonatkozó számlával nem lehet
részt venni. Továbbá, a Játékból kizárásra kerül – így nyertes Játékosként nyereményre sem jogosult – az a
résztvevő, aki a Játékban részvevő terméket az értékesítőnek visszaviszi, miáltal a vonatkozó számla
érvénytelenítetté válik.
5

8.10 Szervező nyomatékosan felhívja a nyertes Játékosok figyelmét a következőkre:
Amennyiben a nyeremény átvételét követően a nyertes Játékos a számlán szereplő, Játékban részt vett
terméket az értékesítő üzlet részére – bármely okra hivatkozva – visszavétel céljából visszaviszi, visszaküldi,
vagy a Játékban részt vett termék vásárlásától eláll, úgy az a nyeremény vonatkozásában jogvesztéssel jár, és
a nyertes Játékos a nyeremény teljes összegét köteles egy összegben, a termék visszavételétől számított 30
napon belül visszajuttatni vagy visszafizetni Szervező részére.
9. Adózási kérdések
9.1. A nyeremények után fizetendő adó összegét a Szervező viseli és fizeti.
9.2. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. A
nyeremény megszerzésének jogcímét az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem
kerül sor.
10. Vegyes rendelkezések
10.1. A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.
10.2. A részletes játékszabályzat valamint annak adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető a Honlapon.
10.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék lebonyolítását szolgáló szoftver
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősségüket kizárják.
11. Záró rendelkezések
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és
indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja valamennyi Játékos ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának
megtagadáshoz, valamint annak visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető
az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban
való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett
szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon járt el.
A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar anyagi
és eljárásjogi jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek (joghatóság).
Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.
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1. számú melléklet
A SONY Europe B.V Magyarországi Fióktelepe által Magyarország területén forgalmazott,
következő termékekkel lehet részt venni a Játékban:
A promócióban résztvevő terméklista:
Tipus

Termék

Fulhallgato

WIC300B.CE7

Fulhallgato

WIC300L.CE7

Fulhallgato

WIC300R.CE7

Fulhallgato

WIC300W.CE7

Fulhallgato

WIC400B.CE7

Fulhallgato

WIC400L.CE7

Fulhallgato

WIC400R.CE7

Fulhallgato

WIC400W.CE7

Fejhallgato

WHCH500B.CE7

Fejhallgato

WHCH500H.CE7

Fejhallgato

WHCH500L.CE7

Fejhallgato

WHCH700NB.CE7

Fejhallgato

WHCH700NH.CE7

Fejhallgato

WHCH700NL.CE7

Fejhallgato

MDRXB650BTB.CE7

Fejhallgato

MDRXB650BTL.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB10B.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB10L.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB10R.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB10G.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB10W.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB10Y.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB12B.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB12G.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB12H.CE7
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Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB12L.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB12R.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB12V.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB21B.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB21L.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB21R.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB21W.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB21Y.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB22B.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB22G.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB22H.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB22L.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB22R.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB31B.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB31L.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB31R.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB31W.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB31Y.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB32B.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB32G.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB32H.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB32L.CE7

Vezeték nélküli hangszóró

SRSXB32R.CE7

High Power Audio

GTKXB5B.CEL

High Power Audio

GTKXB5L.CEL

High Power Audio

GTKXB5R.CEL

High Power Audio

GTKXB5G.CEL
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