
Villkor 

 

1. Utfärdaren av kampanjen för UBP-X800M2 (”Kampanjen”) är Sony Europe B.V., The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW (”Sony”). Skicka ingen ansökan till denna adress – den 
kommer inte att bli godkänd. Skicka bara ansökningar online enligt instruktionerna i avsnitt 4 nedan. 

 

2. Kampanjen ger kunder som har köpt Blu-ray Disc-spelaren UBP-X800M2 (”Kvalificerande 
produkt”) mellan den 20 maj 2019 och 29 februari 2020 rätten att få en Blu-ray Disc med filmen 
Bohemian Rhapsody i 4K/Dolby Atmos (”Skiva”), under förutsättning att de följer villkoren i detta 
dokument. 

 

3. För att kunna utnyttja erbjudandet måste kunderna vara 18 år eller äldre samt ha köpt en 
Kvalificerande produkt från en auktoriserad återförsäljare av Sony-produkter i ett av följande 
kvalificerande länder: Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, 
Luxemburg, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark och Finland (”Kvalificerande länder”).  

 

  

Hur du utnyttjar erbjudandet 

 

4. För att få Skivan måste du fylla i onlineformuläret på www.sony.se/promo/UBPX800M2. 
Tillsammans med formuläret måste du skicka in följande elektroniska dokument: (1) en kopia av det 
ursprungliga inköpskvittot eller fakturan som visar återförsäljarens namn (en auktoriserad 
återförsäljare i ett av de Kvalificerande länderna) och (2) produktens serienummer.  

 

5. Du måste ha ett MySony-konto för att kunna skicka in en ansökan. Om du inte redan har ett 
MySony-konto måste du skapa ett.  

 

6. Det ifyllda ansökningsformuläret måste skickas in före midnatt (CET) den 31 mars 2020. Inga 
ansökningar godkänns efter det datumet. 

 

7. Om du har skickat in en ofullständig ansökan informerar vi dig via e-post. Du får då 10 (tio) 
kalenderdagar på dig att komplettera ansökan och skicka in den tillsammans med giltiga dokument 
som uppfyller kraven.  

 

8. Om du har skickat in en fullständig ansökan i enlighet med villkoren skickar vi ut Skivorna via 
post till adressen som du uppgav i ansökan (Skivor skickas bara till adresser i Kvalificerande länder). 
Sony syftar till att leverera Skivorna inom 21 dagar efter att vi har fått en fullständig och giltig 



ansökan. Om vi inte hinner skicka din Skiva innan dess ska vi försöka att göra det så fort som möjligt 
efter att tidsfristen är slut.  

  

9. Om din Skiva inte kommer fram eller om det är något fel med Skivan när du får den kan du 
ringa hjälplinjen på: +46 (0) 858769220. 

 

Allmänt  

 

 

10. Kampanjen kan bara utnyttjas för Kvalificerande produkter som har försetts och 
distribuerats av Sony till våra auktoriserade återförsäljare i Kvalificerade länder. Be din återförsäljare 
att kontrollera att köpet är giltigt och att återförsäljaren är auktoriserad. Sony ansvarar inte för 
återförsäljares felaktiga påståenden gällande detta, och det är Sony som gör den slutgiltiga 
bedömningen av om en återförsäljare är auktoriserad eller inte. För att undvika tveksamheter 
godkänner Sony inte ansökningar för produkter som har köpts på eBay (oavsett om produkten 
listades som ny eller begagnad). 

 

11. Det är inte tillåtet att skicka in en ansökan för en produkt som du återlämnar till 
återförsäljaren och får pengarna tillbaka. 

 

12. Den här Kampanjen är en konsumentkampanj och kan bara utnyttjas av den konsument som 
köpte produkten. Ansökningar från företag, organisationer och institutioner samt ansökningar från 
återförsäljare utesluts från Kampanjen. Endast en ansökning per Kvalificerande produkt och hushåll 
får skickas in. 

 

13. Skivor skickas bara ut till den första som skickar in en ansökan per serienummer. Alla 
efterföljande ansökningar som använder samma serienummer godkänns inte. 

 

14. Vi förbehåller oss rätten att avvisa ansökningar som vi misstänker är falska eller bedrägliga, 
och som inte följer dessa villkor. 

 

15. Skivorna skickas ut i mån av tillgänglighet, och vi förbehåller oss rätten att när som helst, 
utan föregående meddelande, avsluta kampanjen eller ersätta Skivorna med gåvor med liknande 
värde. 

 

16. Kampanjen kan inte kombineras med någon annan kampanj. 

 



17. Det går inte att få kredit, produkter eller kontanter i stället för en Skiva. 

 

18. Alla instruktioner i ansökningsformuläret är en del av villkoren. 

 

19. Personuppgifter som du skickar in behandlas av Sony Europe BV och dess 
tredjepartsleverantörer endast för att sköta den här Kampanjen. Genom att skicka in en ansökan 
medger du att du har läst och godkänt dessa villkor samt vår sekretesspolicy, som finns att läsa på: 
http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_  

 

20. Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via vårt 
webbformulär på http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email    

 

21. Denna Kampanj gäller enligt lagen i England och Wales och eventuella tvister måste föras 
under jurisdiktionen i domstolarna i England och Wales (såvida inga nationella lagar säger något 
annat). 

 


