
 
 
Vilkår og betingelser 
 

1. Arrangøren av UBP-X800M2-filmkampanjen («kampanjen») er Sony Europe B.V. 
med adresse på The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW 
(«Sony»).  Ikke send inn krav til denne adressen ettersom disse ikke kommer til å 
bli godtatt. Send kun inn krav på nettet slik det beskrives i avsnitt 4 nedenfor. 

 
2. Kampanjen gir kunder som har kjøpt Blu-ray Disc-spilleren UBP-X800M2 

(«kvalifisert produkt») mellom 20. mai 2019 og 29. februar 2020 (til og med), 
retten til å gjøre krav på en Bohemian Rhapsody-Blu-ray-plate i 4K / Dolby Atmos 
(«plate») i henhold til disse vilkårene og betingelsene. 

 
3. Kunder må være 18 år eller eldre og ha kjøpt et kvalifisert produkt fra en godkjent 

Sony-forhandler i ett av følgende kvalifiserte land for å kunne gjøre krav på dette: 
Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Spania, 
Portugal, Norge, Sverige, Danmark og Finland («kvalifiserte land»).  

 
  
Slik sender du inn krav 
 

4. Du må fylle ut følgende skjema på nettet www.sony.no/promo/UBPX800M2 for å 
kunne gjøre krav på en plate. Du må sende inn følgende sammen med skjemaet: 
(1) en kopi av den originale kvitteringen/fakturaen med navnet på forhandleren 
(som må være en godkjent forhandler i et av de kvalifiserte landene) og (2) 
produktets serienummer.  

 
5. Du trenger en MySony-konto for å sende inn kravet. Hvis du ikke har en MySony-

konto, må du opprette en.  
 
6. Utfylte skjemaer må sendes inn innen midnatt (CET) den 31. mars 2020. Ingen 

krav godtas etter denne datoen. 
 

7. Dersom en kunde har fylt ut et skjema ufullstendig, blir kunden informert om dette 
på e-post, og vedkommende får en frist på 10 (ti) kalenderdager på seg til å rette 
opp eventuelle feil og sende inn et riktig og gyldig dokument som oppfyller kravene.  

 
8. Kunder som har sendt inn et komplett krav i henhold til disse vilkårene og 

betingelsene, får tilsendt plater til adressen som ble oppgitt i skjemaet (plater blir 
kun sendt til adresser i kvalifiserte land). Sony tar sikte på å levere plater innen 21 
dager etter å ha mottatt et komplett og gyldig krav. Hvis vi ikke kan levere innen 
denne fristen, gjør vi det så raskt som mulig etter det.  

  
9. Hvis platen din ikke ankommer, eller hvis det skulle oppstå et problem med platen 

din når du mottar den, kan du ringe kundestøtten på: +47 23162592. 
 
Generelt  

 
 

10. Kampanjen gjelder kun for kvalifiserte produkter som har blitt levert og distribuert 
av Sony til de godkjente forhandlerne sine i de kvalifiserte landene. Hør med 
forhandleren din for å forsikre deg om at kjøpet ditt er kvalifisert, og at forhandleren 
er en godkjent forhandler. Sony er ikke ansvarlig for en forhandlers villedende 
informasjon, og den endelige beslutningen om en forhandler er godkjent eller ikke, 

tel:23162592


tas av Sony. For å unngå enhver tvil godtar ikke Sony krav for produkter som har 
blitt kjøpt på eBay (uansett om de selges som nye eller brukte produkter). 

 
11. Det er ikke tillatt å sende inn et krav for et produkt som en kunde har returnert til 

forhandleren og mottatt full refusjon for. 
 

12. Denne kampanjen er en kundekampanje og gjelder kun for den opprinnelige 
forbrukeren som kjøpte produktet. Krav fra selskaper, organisasjoner og 
institusjoner samt krav fra forhandlere er utelukket fra dette tilbudet. Kun ett krav 
per kvalifiserte produkt og per husholdning. 

 
13. Plater er kun tilgjengelige for den første som sender inn krav per 

produktserienummer. Alle påfølgende krav med det samme produktserienummeret 
blir avvist. 
 

14. Vi forbeholder oss retten til å avvise krav hvis vi mistenker at det er fremsatt falske 
krav, eller hvis det er fremsatt krav som ikke overholder disse vilkårene. 

 
15. Alle plater avhenger av tilgjengelighet, og vi forbeholder oss retten til å kansellere 

kampanjen eller bytte ut tilbudet med gaver eller en tilsvarende verdi når som helst 
uten varsel. 
 

16. Det er ikke mulig å kombinere denne kampanjen med andre kampanjer. 
 

17. Det tilbys ikke noen kreditt, produkter eller kontanter som et alternativ til platen. 
 

18. Alle instruksjonene i dette skjemaet er en del av disse vilkårene og betingelsene. 
 

19. Personlige opplysninger som du oppgir, blir behandlet av Sony Europe B.V. og 
dets tredjepartstjenesteleverandører utelukkende for å administrere denne 
kampanjen. Ved å sende inn et krav vedkjenner du at du har lest og godtatt disse 
vilkårene og betingelsene samt Sonys retningslinjer for personvern som du finner 
på:  http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_  

 
20. Hvis du har spørsmål om bruken vår av de personlige opplysningene dine, kan du 

kontakte oss via webskjemaet vårt på Internett: 
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email    
 

21. Kampanjen er underlagt lovverket i England og Wales, og eventuelle tvister er 
underlagt myndigheten til domstolene i England og Wales (med mindre nasjonal 
lovgivning sier noe annet). 

 

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

