
 

 
 
Käyttöehdot 
 
Järjestäjä: Sony Nordic (Finland), Sony Europe B.V. Suomen toimipaikka, FI29442937, Äyritie 20, 01510 Vantaa, 
Suomi. (”Sony”)   
 
1. Kampanjassa asiakkailla, jotka ovat ostaneet yhden seuraavista BRAVIA XR -

televisiotuotteista (”oikeuttava tuote / oikeuttavat tuotteet”) valtuutetulta Sony-
jälleenmyyjältä Suomessa 7.10.2021–30.11.2021 (molemmat päivät mukaan lukien), 
on oikeus lunastaa hyvitys PlayStation Storessa kahden digitaalisen kuponkikoodin 
muodossa, joiden arvo on yhteensä 100 euroa (”kuponkikoodi”), tässä määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti.  

 
Oikeuttavat tuotteet:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
2. Kaikki kampanjaan tai sen hallinnointiin liittyvät kysymykset tulee osoittaa järjestäjälle 

eikä Sony Interactive Entertainment (”SIE”) -yrityksille. SIE ei ole kampanjan sponsori, 
järjestäjä tai hallinnoija. 

 
3. Voit lunastaa hyvityksen, jos olet vähintään 18-vuotias. Kampanja on suunnattu 

kuluttajille ja ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle. Tämä tarjous ei koske 
jälleenmyyjien ja/tai muiden yritysten, organisaatioiden ja instituutioiden tekemiä 
lunastuspyyntöjä. 
 

4. Tämä kampanja koskee vain oikeuttavia tuotteita, jotka Sony on toimittanut ja jakanut 
valtuutetuille jälleenmyyjilleen Suomessa. Varmista jälleenmyyjältäsi, että kyseessä 
on valtuutettu jälleenmyyjä, joka osallistuu kampanjaan. Sony ei ole vastuussa 
jälleenmyyjien harhaanjohtavista lausunnoista, ja Sony tekee lopullisen päätöksen 
siitä, onko jälleenmyyjä valtuutettu.  

TV Category Model name 

XR-75X90J
XR-75X92J
XR-75X93J
XR-75X94J
XR-75X95J
XR-85X95J
XR-55A80J
XR-65A80J
XR-77A80J
XR-55A83J
XR-65A83J
XR-77A83J
XR-55A84J
XR-65A84J
XR-77A84J
XR-55A90J
XR-65A90J
XR-83A90J
XR-85Z9J
XR-75Z9J

BRAVIA XR
 8K LCD

BRAVIA XR 
4K 

LCD

BRAVIA XR 
4K 

OLED



 

 
 
Ostohyvityksen pyytäminen 

 
5. Jos haluat lunastaa kupongin, täytä lunastuspyyntölomake osoitteessa    

www.sony.fi/promo/tv. Muulla tavalla, tai muussa muodossa jätetyt hakemukset 
hylätään. Lunastuspyynnön lähettämiseen tarvitaan My Sony -tili. Jos sinulla ei ole vielä 
My Sony -tiliä, sinun on luotava tili, ennen kuin voit lähettää lunastuspyynnön.  
 

6. Täytetyt lunastuspyyntölomakkeet on lähetettävä keskiyöhön (CET) mennessä 
31.12.2021. Lunastuspyyntöjä ei hyväksytä sen jälkeen. 
 

7. Sinun on lähetettävä lunastuspyyntölomakkeen mukana sähköisesti seuraavat: 
 
(1) kopio alkuperäisestä kuitista/laskusta, jossa näkyvät selkeästi jälleenmyyjän nimi, 
ostopäivä ja oikeuttavan tuotteen nimi, sekä 
(2) kuva oikeuttavan tuotteen sarjanumerosta ja laitetunnuksesta, jotka näkyvät 
television ruudussa.  Sarjanumeron ja laitetunnuksen saa näkyviin painamalla kauko-
ohjaimen Home-painiketta ja valitsemalla ensin Status & Diagnostics (Tila ja 
diagnostiikka), sitten OK ja lopuksi System Information (Järjestelmän tiedot). Lisätietoa 
on osoitteessa https://www.sony.fi/electronics/support/articles/00248604  
 

8. Käsin kirjoitettuja kuitteja ja/tai sähköisiä tilausvahvistuksia ei hyväksytä. Virheellisiä tai 
muokattuja laskuja tai kuitteja ei hyväksytä, ja kyseistä lunastuspyyntöä käsitellään 
petoksena. Sony pidättää oikeuden kerätä tarvittaessa lisätietoja ja/tai täydentäviä 
asiakirjoja voidakseen varmistua lunastuspyynnön kelpoisuudesta.  
 

9. Jos ostotositteessa mainittu tilauspäivä eroaa päivästä, jona ostotosite on annettu 
(laskutuspäivä), ostopäivä määritetään pelkästään tilauspäivän perusteella. 
 

10. Kun lunastuspyyntö on lähetetty, saat siitä kuittauksen. Jos lunastuspyyntö on 
kelvollinen, saat 20 (kahdenkymmenen) päivän sisällä sähköpostiviestin, jossa on 2 
PlayStation Store -etukoodia, jotka ovat kumpikin arvoltaan 50 euroa.  Jos 
lunastuspyyntö ei ole näiden käyttöehtojen vaatimusten mukainen, sinulle ilmoitetaan 
siitä sähköpostitse ja saat 14 (neljätoista) kalenteripäivää aikaa korjata mahdolliset 
ongelmat ja lähettää oikea, kelvollinen asiakirja (tai asiakirjat), joka täyttää vaatimukset. 
Tarkista roskapostikansiosi, jos et ole saanut sähköpostiviestiä.   

 
 

Kupongin lunastaminen 
 

11. Kupongit on lunastettava PlayStation Storessa viimeistään 31.5.2022. Lunasta 
kuponki siirtymällä osoitteeseen https://my.playstation.com/ ja kirjaudu sisään 
PlayStation Network -tilille tai luo uusi tili. Valitse tilin valikko napsauttamalla oikeassa 
yläkulmassa olevaa profiilikuvaasi, valitse Redeem Codes (Lunasta koodit) ja anna 
sähköpostitse saamasi 12-merkkinen kampanjakoodi. Voit myös lunastaa kuponkisi 
PS4- tai PS5-konsolin kautta – yksityiskohtaiset tiedot koodin aktivoinnista ovat 
seuraavassa osoitteessa: https://www.playstation.com/en-gb/support/store/redeem-
ps-store-voucher-code/  
 

12. Jos kaipaat apua peleihin liittyvien virheiden ratkaisemiseen ja/tai sinulla on vaikeuksia 
lunastaa kuponki PlayStation Storessa, mene osoitteeseen https://www.playstation.com/fi-
fi/support/ 
  
 
 

 
 
 



 

 
 
Yleistä  
 
13. Sony pidättää oikeuden hylätä lunastuspyynnöt, jos pyynnön epäillään olevan 

virheellinen tai vilpillinen tai jos tehty pyyntö ei täytä näitä ehtoja. Sony pidättää 
oikeuden ryhtyä oikeustoimiin vilpillisten pyyntöjen kohdalla. 
 

14. Lunastuspyyntöä ei voi tehdä oikeuttavasta tuotteesta, joka on palautettu 
jälleenmyyjälle hyvitystä varten. 
 

15. Enintään 2 (kaksi) lunastuspyyntöä henkilöä kohden hyväksytään. Vain yksi 
lunastuspyyntö tuotetta kohden hyväksytään – kaikki sen jälkeiset, samaa tuotteen 
sarjanumeroa käyttävät pyynnöt hylätään. 

 
16. Kupongit ja PlayStation Store -koodit eivät ole siirrettävissä tai vaihdettavissa, eikä niitä 

voi vaihtaa rahaksi. Vaihtoehtoista tarjousta tai palkintoa ei ole saatavilla.  
 

17. Tähän kampanjaan osallistuminen ei estä osallistumista muihin oikeuttaviin tuotteisiin 
liittyviin kampanjoihin.  

 
18. Sony Europe BV ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat käsittelevät antamiasi 

henkilötietoja ainoastaan tämän kampanjan hallintaa varten. Kun teet lunastuspyynnön, 
sinun oletetaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot sekä Sonyn 
tietosuojakäytännön, joka on saatavilla osoitteessa:  
https://www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_fi/privacy_overview.html Jos sinulla on 
kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä verkkolomakkeen kautta 
osoitteessa http://services.sony.fi/support/fi/contacts/pim/email.   
 

19. Jos sinulla on kysyttävää tähän kampanjaan tai lunastuspyyntöösi liittyen, ota meihin 
yhteyttä soittamalla numeroon +358 (0) 969379450 tai osoitteessa 
http://www.sony.fi/promo/contact 
 

20. Tämä kampanja on Englannin lainsäädännön alainen, ja kaikki kiiistat on saatettava 
Englannin tuomioistuinten toimivaltaan (ellei sovellettava kansallinen lainsäädäntö 
poikkea tästä). 


