
Vilkår og betingelser 

 
KAMPANJEN ”Sony BRAVIA-kampanjen” 
 

1. Arrangøren av Sony BRAVIA-kampanjen ("kampanjen") er Home Entertainment & Sound Europe, en 
avdeling av Sony Europe Limited ("Sony") basert i The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 
0XW, Storbritannia. Søknader skal ikke sendes til denne adressen. 
 

Hvis du har spørsmål vedrørende denne kampanjen, kan du bruke kontaktskjemaet på 
www.sony.eu/braviapromotion eller ringe kundservice på +47 23 16 25 92, mandag til fredag fra 9.00 til 18.00 
(til normal telefontakst). 

 
Kampanjen berettiger kjøpere av visse Sony BRAVIA TV-er (enkeltvis "kvalifisert produkt" og samlet 
"kvalifiserte produkter") til å kvalifisere seg til visse tilleggsprodukter uten ekstra kostnad fra Sony 
Mobile, (enkeltvis en "gave" og samlet "gavene") som følger:  
 
Hvis du kjøper Sony BRAVIA  

 KDL46W905A eller  

 KDL55W905A, 
er du berettiget til en Sony Xperia Z (til en verdi av 629 € på det tidspunkt disse vilkårene og betingelsene 
skrives) 
  
Hvis du kjøper et av de følgende Sony BRAVIA fjernsyn:  

 KDL47W805A 

 KDL47W807A 

 KDL55W805A 

 KDL55W807A 
er du berettiget til en Sony Xperia L (til en verdi av 299 € på det tidspunkt disse vilkårene og betingelsene 
skrives) 

 
Slik går du frem 

 
1. Kunder som kjøper kvalifiserte produkter mellom 29. mai og 14. juli 2013 (ut dagen) er berettiget til å 

sende inn søknad om å motta gaven som er angitt over. 
 

2. Kunder er kun berettiget til å søke om og motta gaven i det land der det Kvalifiserte produktet er kjøpt. 
 

3. Tilbudet er kun forbeholdt sluttbrukere som er bosatt i følgende land: Østerrike, Belgia, Bosnia, Kroatia, 
Republikken Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, 
Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, 
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia  

  



 

4. Slik søker du om gaven:  
 

a. Klipp ut den originale EAN-koden og Sony-produktets serienummer fra siden av esken til Sony 
BRAVIA TV-en (som vist i eksempelet under)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Ta av kupongen "find special offers" som er festet til baksiden av tv-en (som vist i eksempelet 
under).  

 
 
 
 
 
 
 
 
På venstre side av kupongen finner du en unik kampanjekode (PROMOTIONAL CODE) som du trenger 
for å benytte deg av kampanjen. 

 
c. Innen 15 dager etter kjøpsdatoen må du: 

 
c.1 Registrere deg som deltaker (registrering online på www.sony.eu/braviapromotion er 
obligatorisk for å delta). 
 
og  
 
c.2 sende følgende fire dokumenter: 

 en utskrift av "Takk"-siden (med deltakerkode og strekkode), som er den siste siden i 
registreringsprosessen.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Den utklipte EAN-koden fra esken til Sony BRAVIA TV-en og Sony-produktets serienummer  
 

 

 

 

http://www.sony.eu/braviapromotion


 En kopi av salgskvitteringen (sett ring rundt Sony BRAVIA-produktet som er med i 
kampanjen, navnet på forhandleren og kjøpsdatoen) 
 

 Den originale "find special offers"-kupongen  fra baksiden av TV-en som inneholder din 
unike kampanjekode (PROMOTIONAL CODE) 

 
til:  

   Sony BRAVIA Promotion – NO 
   Custom Solutions n° A 24890 
   13102 Rousset CEDEX 
   FRANKRIKE 
   
Alle skjemaer må være postlagt innen 15 dager etter kjøpsdatoen. Ingen søknader vil bli godtatt etter denne 
datoen. Alle oppgitte originaldokumenter skal medfølge. Hvis ett eller flere mangler, blir søknaden avvist og 
du vil bli varslet om dette per e-post.  
 
Generelt  
 

1. Kvalifiserte produkter er kun og utelukkende følgende modeller Sony BRAVIA tv-er:  

 KDL46W905A 
 KDL55W905A 

 KDL47W805A 
 KDL47W807A 
 KDL55W805A 
 KDL55W807A 

Alle produkter avhenger av tilgjengeligheten. 
 

2. Kampanjen er kun tilgjengelig for kunder som faktisk har kjøpt én av Sony BRAVIA TV-ene nevnt 
over og som er minst 18 år gamle.  

 

3. Gaver er kun tilgjengelige for Sony BRAVIA TV-er som er levert og distribuert av Sony eller deres 
autoriserte forhandlere. Forhør deg med forhandleren for å forsikre deg om at produktet er kvalifisert 
før du kjøper, slik at du unngår å bli skuffet.  

 

4. Kjøpet er ikke kvalifisert og det er ikke godtatt å søke om en gave (og gaven kan heller ikke beholdes) 
hvis en kunde returnerer et tidligere kjøpt kvalifisert produkt til forhandleren. Mottatte gaver skal i slike 
tilfeller returneres til Custom Solutions i originalemballasjen på kundens bekostning og risiko. Vennligst 
send telefonen tilbake til: 
 
Sony Bravia Promotion – NO 

Custom Solutions n° A 24890 

ATTN: CUSTOMER CARE DEPARTMENT 
13102 Rousset CEDEX 

FRANKRIKE 

 
 

5. Dokumentene blir ikke returnert til deg, og vi anbefaler derfor at du tar kopier av alle dokumenter før du 
sender dem og at du sender søknader som rekommandert brev.  

 



6. Postkvittering regnes ikke som mottaksbevis. Vi er ikke ansvarlige for søknadsskjemaer som forsvinner, 
skades eller blir forsinket underveis.  

 

7. Uleselige eller endrede søknadsskjemaer regnes som ugyldige, og det blir også skjemaer som ikke er fylt 
ut i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.  

 

8. Du kan forvente at det vil gå opptil 28 dager fra vi mottar søknaden til du får gaven din. Hvis vi ikke kan 
overholde denne tidsfristen, skal vi levere så raskt som mulig. Hvis gaven ikke kommer, kan du ringe 
hjelpelinjen på +47 23 16 25 92 , mandag til fredag fra 9.00 til 18.00 (til normal telefontakst). Du kan 
også gå til www.sony.eu/braviapromotion for å spore gaven og/eller fylle ut kontaktskjema når som 
helst på døgnet.  
 
 

9. Kun én søknad kan sendes inn per husholdning (samme navn og/eller adresse og/eller sted) og 
kampanjen er ikke tilgjengelig for virksomheter som fører Sony-produkter. Den er kun tilgjengelig for 
forbrukere som kjøper ett (1) produkt til egen bruk, og ikke for videresalg. Gaver som utstedes i 
forbindelse med kampanjen er ikke beregnet for kommersielt videresalg.  

 

10. Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake gaver hvis vi har mistanke om falske eller straffbare søknader 
eller søknader som ikke samsvarer med disse vilkår og betingelser. 

 

11. Alle gaver avhenger av tilgjengeligheten og vi forbeholder oss retten til å trekke kampanjen eller å 
erstatte gaven med gaver av tilsvarende verdi på et hvilket som helst tidspunkt uten forhåndsvarsel. 

 

12. Kampanjen er ikke tilgjengelig i kombinasjon med andre kampanjer. 
 

13. Det gis ikke kreditt-, produkt- eller kontantalternativer til gaven(e).  
 

14. Alle instruksjoner i denne søknaden er en del av disse vilkår og betingelser. 
 

15. Denne kampanjen er underlagt britisk og walisisk lov, og eventuelle tvister skal avgjøres av domstolen i 
England og Wales. 

 

16. Når du søker om gaven, antas det at du har lest og godtatt disse vilkårene og betingelsene og Sonys 
personvernerklæring, som er tilgjengelig på: 
http://www.sony.no/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html 

 

http://www.sony.no/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html

