
 
 
Käyttöehdot 
 

1. UBP-X800M2-elokuvakampanjan (“Kampanja”) tarjoaja on Sony Europe B.V., 
jonka toimipaikka on The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW 
(“Sony”).  Älä lähetä lunastuspyyntöjä tähän osoitteeseen, koska niitä ei 
hyväksytä. Lähetä lunastuspyynnöt verkossa alla olevan osan 4 mukaisesti. 

 
2. Kampanjassa asiakkailla, jotka ovat ostaneet UBP-X800M2 -Blu-ray-soittimen 

(“Oikeuttava tuote”)  20.5.2019–29.2.2020 (molemmat päivät mukaan lukien), on 
oikeus lunastaa Bohemian Rhapsody -Blu-ray-levy 4K/Dolby Atmos -muodossa 
(“Levy”) tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. 

 
3. Asiakkaiden, jotka ovat oikeutettuja lunastamaan levyn, on oltava vähintään 18-

vuotiaita ja heidän on täytynyt ostaa Oikeuttava tuote valtuutetulta Sonyn 
jälleenmyyjältä jossakin seuraavista oikeuttavista maista: Iso-Britannia, Irlanti, 
Saksa, Ranska, Belgia, Alankomaat, Luxemburg, Espanja, Portugali, Norja, 
Ruotsi, Tanska, Suomi (“Oikeuttavat maat”).  

 
  
Näin lunastat kampanjatarjouksen 
 

4. Jos haluat lunastaa levyn, täytä lunastuslomake verkossa osoitteessa 
www.sony.fi/promo/UBPX800M2. Sinun on lähetettävä lunastuspyynnön mukana 
sähköisesti seuraavat: (1) kopio alkuperäisestä kuitista/laskusta, jossa näkyy 
jälleenmyyjän nimi (jälleenmyyjän on oltava valtuutettu jälleenmyyjä jossakin 
Oikeuttavassa maassa) ja (2) tuotteen sarjanumero.  

 
5. Lunastuspyynnön lähettämiseen tarvitaan MySony-tili. Jos sinulla ei ole vielä 

MySony-tiliä, sinun on luotava tili.  
 
6. Täytetyt lunastuspyyntölomakkeet on lähetettävä keskiyöhön (CET) mennessä 

31.3.2020. Lunastuspyyntöjä ei hyväksytä sen jälkeen. 
 

7. Jos lunastuspyyntö on puutteellinen, asiakkaalle ilmoitetaan siitä sähköpostitse, ja 
hänellä on kymmenen (10) kalenteripäivää aikaa korjata mahdolliset ongelmat ja 
lähettää oikea, kelvollinen asiakirja, joka täyttää vaatimukset.  

 
8. Kun asiakas on lähettänyt täytetyn lunastuspyyntölomakkeen näiden ehtojen 

mukaisesti, Levy lähetetään hänelle postitse lomakkeessa ilmoitettuun 
osoitteeseen (Levyjä lähetetään ainoastaan Oikeuttavissa maissa sijaitseviin 
osoitteisiin). Sony pyrkii toimittamaan Levyt 21 päivän kuluessa täytetyn ja 
kelvollisen lomakkeen vastaanottamisesta. Jos se ei onnistu, toimitamme Levyn 
mahdollisimman pian.  

  
9. Jos Levy ei tule perille tai havaitset siinä ongelman vastaanottaessasi sen, soita 

tukinumeroon: +358 (0) 969379450. 
 
Yleistä  

 
 

10. Kampanja koskee ainoastaan Oikeuttavia tuotteita, jotka Sony on toimittanut ja 
jaellut valtuutetuille jälleenmyyjilleen Oikeuttavissa maissa. Varmista 
jälleenmyyjältä, että ostoksesi on oikeuttava ja että jälleenmyyjä on valtuutettu. 

tel:0969379450


Sony ei vastaa jälleenmyyjien harhauttavista väitteistä tässä asiassa, ja Sony 
päättää yksin, onko jälleenmyyjä valtuutettu. Tarkennukseksi: Sony ei hyväksy 
lunastuspyyntöjä tuotteista, jotka on ostettu eBaysta (olipa ne ilmoitettu uusina tai 
käytettyinä). 

 
11. Lunastuspyyntöjä ei hyväksytä niiden tuotteiden yhteydessä, jotka asiakas on 

palauttanut jälleenmyyjälle täyttä hyvitystä vastaan. 
 

12. Kampanja on suunnattu kuluttajille ja ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle. 
Tämä tarjous ei koske yritysten, organisaatioiden ja laitosten sekä jälleenmyyjien 
tekemiä lunastuspyyntöjä. Kutakin tuotetta ja kotitaloutta kohti voi tehdä vain yhden 
lunastuspyynnön. 

 
13. Levyn voi saada ainoastaan ensimmäinen lunastuspyynnön lähettäjä kutakin 

tuotteen sarjanumeroa kohti. Kaikki sen jälkeiset, samaa tuotteen sarjanumeroa 
käyttävät pyynnöt hylätään. 
 

14. Pidätämme oikeuden hylätä lunastuspyynnöt, jos epäilemme virheellistä tai 
vilpillistä pyyntöä tai jos tehty pyyntö ei täytä näitä ehtoja. 

 
15. Levyjä toimitetaan saatavuuden mukaan, ja pidätämme oikeuden keskeyttää 

Kampanjan tai vaihtaa tarjouksen samanarvoiseen lahjaan milloin tahansa ilman 
erillistä ilmoitusta. 
 

16. Kampanjaa ei voi hyödyntää muiden tarjousten yhteydessä. 
 

17. Levyä ei voi vaihtaa luottoon, tuotteeseen tai käteiseen. 
 

18. Kaikki tässä lunastuspyyntölomakkeessa annetut ohjeet ovat osa näitä 
käyttöehtoja. 

 
19. Ilmoitettujen henkilötietojen käsittelijä on Sony Europe BV ja sen kolmannen 

osapuolen palveluntarjoajat ainoastaan tämän Kampanjan hallintaa varten. Jos 
lähetät lunastuspyynnön, tulkitsemme että olet lukenut ja hyväksynyt nämä 
käyttöehdot ja Sonyn tietosuojakäytännön, joka on osoitteessa  
http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_  

 
20. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä 

verkkolomakkeen kautta osoitteessa 
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email    
 

21. Tämä kampanja on Englannin ja Walesin lakien alainen, ja kaikki kiistat ratkaistaan 
Englannin ja Walesin tuomioistuimissa (ellei sovellettava kansallinen lainsäädäntö 
poikkea tästä). 

 

http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email

