
 
 
Bepalingen en voorwaarden 
 
1. De organisator van de UBP-X800M2 Blu-ray-speler-filmpromotieactie (de 'Actie') is Sony Europe 
B.V., gevestigd te The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW ('Sony'). Stuur geen aanvragen 
naar dit adres, want deze worden hier niet beantwoord — dien uw aanvraag alleen online in, zoals 
beschreven in punt 4 hierna. 
 
2. De actie geeft klanten die de UBP-X800M2 Blu-ray-speler ('in aanmerking komend product') 
hebben aangeschaft in de periode van 20 mei 2019 tot en met 29 februari 2020 het recht op een 
Bohemian Rhapsody 4K/Dolby Atmos Blu-ray-Disc, met inachtneming van de hierna beschreven 
bepalingen en voorwaarden. 
 
3. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de klant 18 jaar of ouder zijn en moet een in 
aanmerking komend product hebben aangeschaft bij een erkende Sony dealer in een van de volgende in 
aanmerking komende landen: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, 
Luxemburg, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland ('In aanmerking komende 
landen').  
 
  
Hoe aan te vragen 
 
4. Om uw Blu-ray-Disc aan te vragen, moet u een online aanvraagformulier invullen op 
www.sony.be/promo/UBPX800M2. U moet bij uw aanvraag de volgende zaken elektronisch bijvoegen: 
(1) een kopie van de originele verkoopbon/factuur waarop de naam van de verkoper is vermeld (dit 
moet een erkende Sony dealer in een van de in aanmerking komende landen zijn), en het (2) 
serienummer van het product. Maak hiervoor een foto van het serienummer op het product.  
 
5. U hebt een MySony-account nodig om een aanvraag in te dienen. Als u nog geen MySony-
account hebt, moet u dit aanmaken.  
 
6. Ingevulde aanvraagformulieren moeten uiterlijk zijn ingeleverd om middernacht 
(Nederlandse/Belgische tijd) op 31 maart 2020. Na deze datum zullen geen aanvragen worden 
geaccepteerd. 
 
7. Bij een onvolledige aanvraag wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en krijgt 
dan 10 (tien) kalenderdagen de tijd om de onvolkomenheden op te lossen en het correcte, geldige en 
aan de voorwaarden voldoende document op te sturen.  
 
8. Wanneer de klant een ingevuld aanvraagformulier heeft ingevuld dat aan deze Bepalingen en 
voorwaarden voldoet, wordt de Disc verzonden naar het adres dat in het aanvraagformulier staat (Discs 
worden alleen verzonden naar adressen in de in aanmerking komende landen). Sony streeft ernaar de 
Discs binnen 21 dagen na ontvangst van een volledige en geldige aanvraag te leveren, of zo snel mogelijk 
daarna.  
  
9. Als de Disc niet bij u aankomt of als er bij ontvangst een probleem is met uw Disc, bel dan met 
de hulplijn:  



+32 (0) 27131626 (Nederlands) 
+32 (0) 27131632 (Francais) 
 
Algemeen  
 
 
10. De Actie is alleen geldig voor in aanmerking komende producten die door Sony zijn geleverd en 
gedistribueerd naar erkende Sony dealers in de in aanmerking komende landen. Controleer bij uw 
verkoper of uw aankoop in aanmerking komt en of de verkoper een erkende Sony dealer is. Sony is in 
dezen niet verantwoordelijk voor misleidende uitspraken en de ultieme beslissing of een verkoper 
erkend is, ligt bij Sony. Om twijfelgevallen te voorkomen accepteert Sony geen aanvragen voor 
producten die via eBay zijn aangeschaft (dit geldt voor zowel nieuwe als gebruikte producten). 
 
11. Aanvragen zijn niet toegestaan voor een product dat de klant aan de verkoper/Sony dealer 
retourneert en waarvoor hij volledige terugbetaling ontvangt. 
 
12. Deze actie is alleen geldig voor de originele klant die het product heeft aangeschaft. Aanvragen 
van bedrijven, organisaties en instituties en van Sony dealers komen niet in aanmerking voor deze 
aanbieding. Slechts één aanvraag per in aanmerking komend product en per huishouden. 
 
13. Discs zijn alleen beschikbaar voor de eerste aanvrager per serienummer van het product. Alle 
daaropvolgende claims met hetzelfde serienummer worden niet in behandeling genomen. 
 
14. Wij behouden ons het recht voor om aanvragen af te wijzen als we vermoeden dat de aanvraag 
onrechtmatig of frauduleus is, of als een claim niet voldoet aan deze voorwaarden. 
 
15. Alle Discs zijn onderhevig aan beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor om op elk 
moment en zonder voorafgaande kennisgeving de actie te annuleren of te vervangen door giften van 
gelijke waarde. 
 
16. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 
 
17. Het is niet mogelijk om geld, krediet of een ander product te leveren in plaats van de Disc. 
 
18. Alle instructies in dit aanvraagformulier maken deel uit van deze bepalingen en voorwaarden. 
 
19. Persoonlijke informatie die u aanlevert, wordt verwerkt door Sony Europe BV en de 
buitenstaande serviceproviders, uitsluitend met als doel om deze actie uit te voeren. Door een aanvraag 
in te dienen wordt u geacht deze bepalingen en voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd, 
alsmede het privacybeleid van Sony, dat u kunt nalezen op: 
http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_  
 
20. Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact op via ons 
online-webformulier op http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email    
 
21. Deze actie is onderhevig aan de wetgeving van Engeland en Wales. Eventuele hieruit 
voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland en Wales 
(tenzij toepasselijk nationaal recht hierin anders voorziet). 

tel:027131626
tel:027131632


 


