
BIJ AANKOOP VAN EEN  
SONY 4K ULTRA HD TV*

*Alleen geldig op de geselecteerde actiemodellen. Kijk voor de actievoorwaarden op www.sony.nl/acties.  
Actieperiode 22 oktober 2015 t/m 3 januari 2016. ‘Sony’ en hun logo’s zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation. 



 Wat moet je doen?

-  Koop een Sony 4K Ultra HD TV actiemodel 
tussen 22 oktober en 3 januari 2016.

-  Vul het online registratieformulier in op:  
www.sony.nl/acties om het bedrag retour  
op je rekening te ontvangen.

-  Per e-mail ontvang je een bevestiging van je 
registratie. Print deze e-mail uit.

-  Schrijf een review over de Sony 4K Ultra HD TV  
op Kieskeurig.nl en ontvang ook nog een gratis 
Sony hoofdtelefoon MDRZX110 (t.w.v. €20,-)

-  Stuur de volgende drie items in een voldoende 
gefrankeerde envelop voor 17 januari 2016 
naar:

 Sony 4K Ultra HD TV cashback actie 
 Postbus 40006, 6203 AH Maastricht

1:   Een print van de e-mail die je na registratie 
hebt ontvangen

2:   Een kopie van de kassabon of factuur (met 
vermelding van de aankoopdatum)

3:  De originele streepjescode van de verpakking 
van het gekochte product (geen kopie)

-  Je ontvangt binnen drie weken, na ontvangst 
van bovenstaande documenten, het 
retourbedrag op je rekening. Maak en bewaar 
kopieën van alle documenten die je verstuurt.

 Actievoorwaarden
-  Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op 

aankopen gedaan van 22 oktober  t/m  
03 januari 2016.

-  Onvolledige inzendingen en inzendingen die 
na 17 januari 2016 binnenkomen worden niet 
in behandeling genomen.

-  Klachten omtrent deze actie dienen ons te 
bereiken voor 03 februari 2016.

-  Maximaal één inzending per aangekocht 
product/ adres/ IBAN nummer.

-  Deze actie geldt alleen op de volgende 
producten:

 Actiemodel  Retourbedrag

KD75X9405CBAEP €500,-

KD75X8505CBAEP €500,-

KD65X9305CBAEP €200,-

KD65X9005CBAEP €200,-

KD65X8505CBAEP €200,-

KD65X8507CSAEP €200,-

KD65S8505CBAEP €200,-

KD55X9305CBAEP €200,-

KD55X9005CBAEP €200,-

KD55S8505CBAEP €200,-

KD55X8505CBAEP €100,-

KD55X8507CSAEP €100,-

KD55X8508CBAEP €100,-

KD55X8509CBAEP €100,-

KD49X8305CBAEP €75,-

KD49X8307CSAEP €75,-

KD49X8308CBAEP €75,-

KD49X8309CBAEP €75,-

KD43X8305CBAEP €75,-

KD43X8307CSAEP €75,-

KD43X8308CBAEP €75,-

KD43X8309CBAEP €75,-

-  Deze actie kan niet worden gecombineerd met 
andere acties op het gekochte product.

-  Het toestel moet zijn gekocht in Nederland 
en het voordeel wordt alleen in Nederland 
toegekend.

-  Sony is niet verantwoordelijk voor beschadigde, 
zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.

-  Je ontvangt de bevestiging van registratie 
op het e-mailadres zoals opgegeven bij de 
registratie. Let erop dat deze e-mail ook in je 
spamfilter of junkbox terecht kan komen.

-  Deze actie is uitsluitend geldig voor aankopen 
gedaan bij Sony verkooppunten vermeld op 
www.sony.nl/acties.

-  Sony behoudt zich het recht voor om de actie 
op elk moment stop te zetten of te wijzigen, 
zonder schriftelijke opgave.

-  Je gegevens worden behandeld conform de 
Wet bescherming persoonsgegevens.

-  Door het invullen van het online 
registratieformulier op www.sony.nl/acties 
verklaar je je akkoord met de geldende 
actievoorwaarden.

-  Druk- en typefouten voorbehouden.

 Vragen?
-  Mocht je nog vragen hebben, dan kun je 

tijdens kantooruren bellen naar 0900 2872768 
(€0,20 p/m)

  of stuur een e-mail naar  
sonypromotie@consumercare.info

  Kijk voor de actuele actievoorwaarden, 
privacyverklaring en deelnemende dealers op 
sony.nl/acties

Volg ons op sony.nl -  http://twitter.com/SonyNederland -  https://www.facebook.com/SonyNederland


