
 

 
 
Villkor 
 

1. Arrangör: Sony Nordic (Sverige), en filial till Sony Europe B.V. (NL), momsreg.nr 
SE516411549401, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista, Sverige (“Sony”) 

 
 
1. Kampanjen berättigar kunder som har köpt en av de BRAVIA XR-tv-produkter som 

listas nedan (”kvalificerande produkt(er)”) från en auktoriserad Sony-återförsäljare i 
Sverige under perioden från och med den 7 oktober 2021 till och med den 30 
november 2021 att skicka in en fordran om PlayStation Store-krediter i form av två 
digitala kupongkoder värda totalt 1000 kr (”kupongkod”), enligt de villkor som anges 
här.  

 
Kvalificerande produkter:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
2. Frågor gällande kampanjen och hur den administreras ska skickas till arrangören, och 

inte till något företag inom Sony Interactive Entertainment (“SIE”). SIE är inte sponsor, 
organisatör eller administratör av kampanjen. 

 
3. Du måste vara minst 18 gammal för att skicka in fordran. Det här är en 

konsumentkampanj och den är endast tillgänglig för den ursprungliga kund som köpt 
produkten. Ansökningar från återförsäljare och/eller andra företag, organisationer eller 
institutioner är undantagna från erbjudandet. 
 

4. Kampanjen är endast tillgänglig för kvalificerande produkter som har levererats och 
distribuerats av Sony till företagets auktoriserade återförsäljare i Sverige. Kontrollera 
med återförsäljaren för att säkerställa att vederbörande är en auktoriserad 

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
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 8K LCD
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4K 
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återförsäljare som deltar i kampanjen. Sony ansvarar inte för en återförsäljares 
vilseledande uttalanden i detta hänseende och det slutgiltiga beslutet angående 
huruvida en återförsäljare är auktoriserad fattas av Sony.  
 
 
Hur du ansöker 

 
5. Om du vill ansöka om en kupongkod måste du fylla i webbformuläret på    

www.sony.se/promo/tv. Ansökningar som skickas in på annat sätt eller i annat format 
avvisas. Du måste ha ett My Sony-konto för att kunna skicka in en fordran. Om du inte 
redan har ett My Sony-konto måste du skapa ett innan du kan skicka in din fordran.  
 

6. Det ifyllda ansökningsformuläret måste ha skickats in senast midnatt (svensk 
tid) den 31 december 2021. Inga fordringar godkänns efter det datumet. 
 

7. Med ansökningsformuläret måste du elektroniskt skicka in följande: 
 
(1) en kopia av originalkvittot/-fakturan som tydligt visar återförsäljarens namn, 
inköpsdatum och namn på den kvalificerande produkten, och 
(2) en bild av tv-skärmen som visar serienumret och enhets-ID:t för din kvalificerande 
produkt.  Du kommer åt serienumret och enhets-ID:t genom att trycka på 
knappen ”Home” (Hem) på fjärrkontrollen, välja ”Status & Diagnostics” (Status och 
diagnostik), ”OK” och slutligen välja alternativet ”System Information” 
(Systeminformation). Du hittar mer information om det här via följande länk: 
https://www.sony.se/electronics/support/articles/00248604  

 
8. Handskrivna kvitton och bekräftelser på onlinebeställningar godkänns inte. Falska eller 

redigerade fakturor eller kvitton godkänns inte och sådana fordringar behandlas som 
bedrägeri. Sony förbehåller sig rätten att samla in ytterligare information och/eller 
stöddokument för att validera ansökningar när det krävs.  
 

9. När inköpsbeviset nämner ett beställningsdatum som skiljer sig från det datum 
inköpsbeviset utfärdades (fakturadatumet) fastställs inköpsdatumet uteslutande utifrån 
beställningsdatumet. 
 

10. När du har skickat in din fordran får du en bekräftelse på att den mottagits. Om din 
fordran är giltig får du ytterligare ett e-postmeddelande inom 20 (tjugo) dagar med två 
(2) kupongkoder för PlayStation Store till ett värde av 500 kr vardera.  Om fordran är 
ofullständig eller inte uppfyller kraven som anges i dessa villkor blir du informerad via 
e-post och får en period på 14 (fjorton) kalenderdagar på dig att lösa eventuella 
problem och skicka in korrekta och giltiga dokument som uppfyller dessa krav. 
Kontrollera skräpposten om du inte har fått något e-postmeddelande.   

 
 

Lösa in kupongkoder 
 

11. Kupongkoder måste lösas in på PlayStation Store senast den 31 maj 2022. Om 
du vill lösa in ditt kupongkod går du in på https://my.playstation.com/ och loggar in med 
ditt PlayStation Network-konto eller skapar ett nytt konto. Välj kontomenyn genom att 
klicka på din profilbild i övre högra hörnet, klicka på ”Lös in koder” och ange den 
tolvsiffriga kampanjkoden du fått via e-post. Du kan också lösa in kupongkoden via din 
PS4- eller PS5-konsol. Fullständig information om hur du aktiverar koden finns via 
följande länk: https://www.playstation.com/en-gb/support/store/redeem-ps-store-
voucher-code/  
 

12. Om du har supportfrågor gällande spelrelaterade fel och/eller problem med att lösa in 
kupongkoden på PlayStation Store besöker du https://www.playstation.com/sv-
se/support/ 
 



 

 
 
 
 
 
Allmänt  
 
13. Sony förbehåller sig rätten att avvisa fordringar som misstänks vara falska eller 

bedrägliga, och som inte följer dessa villkor. Sony förbehåller sig rätten att vidta 
rättsliga åtgärder vid bedrägliga fordringar. 
 

14. En fordran kan inte göras gällande en kvalificerande produkt som har returnerats till 
återförsäljaren mot återbetalning. 
 

15. Högst 2 (två) fordringar per person godkänns. Endast en fordran per produkt godkänns 
– alla efterföljande fordringar som använder samma produkts serienummer avvisas. 

 
16. Kupongkoder och PlayStation Store-koder kan inte överföras, utbytas eller lösas in mot 

pengar. Det finns inga alternativa erbjudanden eller belöningar.  
 

17. Deltagande i denna kampanj förhindrar inte deltagande i någon annan kampanj 
gällande de kvalificerande produkterna.  

 
18. De personuppgifter du tillhandahåller behandlas av Sony Europe BV och dess externa 

tjänsteleverantörer uteslutande för att administrera kampanjen. Genom att skicka in en 
ansökan anses du ha läst och godkänt dessa villkor och vår sekretesspolicy, vilken 
finns på:  https://www.sony.se/eu/pages/privacy/sv_SE/privacy_overview.html. Om 
du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via 
vårt webbformulär på http://services.sony.se/support/sv/contacts/pim/email 
 

19. Om du har några frågor om den här kampanjen eller din fordran kan du kontakta oss 
på +46 (0) 858769220 eller via http://www.sony.se/promo/contact 
 

20. Denna kampanj är underställd lagen i England och eventuella tvister måste föras under 
jurisdiktionen i domstolarna i England (såvida inga nationella lagar säger något annat). 


