
 

 

Vilkår og betingelser 

 

1. Udbyderen af UBP-X800M2-filmkampagnen ("Kampagnen") er Sony Europe B.V., The 
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW ("Sony").  Send venligst ikke anmodninger til 
denne adresse, da de ikke vil blive accepteret – send venligst kun anmodninger online som 
specificeret i afsnit 4 nedenfor. 

 

2. Kampagnen giver kunder, der har købt en UBP-X800M2 Blu-ray-afspiller ("Kvalificerende 
Produkt") mellem 20. maj 2019 og 29. februar 2020 (begge dele inklusive), mulighed for at anmode 
om en Bohemian Rhapsody Blu-ray-disk i 4K/Dolby Atmos ("Disk"), underlagt de vilkår og 
betingelser, der er angivet her. 

 

3. For at kunne anmode skal kunder være mindst 18 år, og de skal have købt et kvalificerende 
produkt fra en autoriseret forhandler af Sony i et af de følgende lande: Storbritannien, Irland, 
Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, 
Finland ("Kvalificerende lande").  

 

  

Sådan gør du 

 

4. For at anmode om din disk skal du udfylde onlineformularen på 
www.sony.dk/promo/UBPX800M2. Du vil skulle sende følgende elektronisk sammen med din 
anmodning: (1) en kopi af den originale kvittering/faktura, der viser navnet på forhandleren (en 
autoriseret forhandler i et af de kvalificerede lande), og (2) serienummer på produktet.  

 

5. Du skal bruge en MySony-konto for at sende en anmodning – hvis du ikke allerede har en 
MySony-konto, vil du blive bedt om at oprette en.  

 

6. Udfyldte formularer skal indsendes senest midnat (CET) den 31. marts 2020. Ingen 
anmodninger vil blive accepteret efter denne dato. 

 

7. I tilfælde af en mangelfuld anmodning vil kunden blive informeret via e-mail, og han eller 
hun vil få en frist på 10 (ti) kalenderdage til at løse eventuelle problemer og indsende det korrekte 
og gyldige dokument, der opfylder disse krav.  

 



8. Kunder, der har indsendt en udfyldt anmodningsformular i overensstemmelse med disse 
vilkår og betingelser, vil modtage en disk med posten til den adresse, der står i 
anmodningsformularen (diske vil kun blive sendt til adresser i de kvalificerede lande). Sony satser på 
at levere diske inden for 21 dage efter modtagelsen af en udfyldt og gyldig anmodning, og i de 
tilfælde, hvor vi er ude af stand til at overholde denne deadline, så gør vi det så hurtigt som muligt 
derefter.  

  

9. Hvis din disk ikke ankommer, eller hvis der er en problem din disk, når du modtager den, så 
ring til vores hotline på: +45 38322724. 

 

Generelt  

 

 

10. Kampagnen gælder kun kvalificerede produkter, der er leveret og distribueret af Sony til 
autoriserede forhandlere i de kvalificerede lande. Undersøg hos din forhandler, om dit køb er 
gyldigt, og at forhandleren er en autoriseret forhandler. Sony er ikke ansvarlig for en forhandlers 
vildledende udtalelser i denne forbindelse, og den endelige beslutning om, hvorvidt en forhandler er 
autoriseret, ligger hos Sony. For at undgå tvivl accepterer Sony ikke anmodninger vedrørende 
produkter, der er købt på eBay (hverken listet som nye eller brugte). 

 

11. Anmodninger tillades ikke i forbindelse med et produkt, som en kunde returnerer til 
forhandleren og modtager fuld refusion for. 

 

12. Denne kampagne er en forbrugerkampagne og er kun tilgængelig for den kunde, der først 
købte produktet. Anmodninger fra virksomheder, organisationer og institutioner samt anmodninger 
fra forhandlere er udelukket fra dette tilbud. Kun én anmodning pr. kvalificeret produkt og 
husholdning. 

 

13. Diske vil kun være tilgængelige for den første anmodning pr. serienummer. Alle 
efterfølgende anmodninger vedrørende det samme serienummer vil blive afvist. 

 

14. Vi forbeholder os retten til at afvise anmodninger, hvis vi har mistanke om en falsk eller 
svigagtig anmodning, eller hvis der er fremsat en anmodning, der ikke overholder disse vilkår. 

 

15. Der er begrænset tilgængelighed., og vi forbeholder os retten til at trække kampagnen 
tilbage eller udskifte tilbuddet med gaver af tilsvarende værdi når som helst uden varsel. 

 

tel:38322724


16. Kampagnen kan ikke kombineres med andre kampagner. 

 

17. Der er ingen alternativer til disken i form af kredit, produkter eller kontanter. 

 

18. Alle instrukserne i anmodningsformularen er en del af disse vilkår og betingelser. 

 

19. Personlige oplysninger, som du afgiver, vil blive håndteret af Sony Europe BV og 
tredjepartsagenter udelukkende med henblik på at administrere denne kampagne. Ved at indsende 
en anmodning anses du for at have læst og accepteret disse vilkår og betingelser samt privatpolitik 
fra Sony, der er tilgængelig her:  http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_  

 

20. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, skal du 
kontakte os via vores onlineformular her http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email    

 

21. Denne kampagne er underlagt lovgivningen i England og Wales, og eventuelle tvister skal 
afgøres ved domstole i England og Wales (medmindre gældende national lov finder anvendelse). 

 


