
FÅ 1 ÅRS PLAYSTATION PLUS MEDLEMSKAB NÅR DU KØBER UDVALGTE SONY BRAVIA XR TV 
 

Regler og vilkår 

1. Udbyderen af kampagnen er Sony Nordic (Denmark) filial af Sony Europe B.V. NL, Cvr Nr. DK39932687, Kirsten Walthers Vej 9, DK - 

2500  Valby, Denmark. 
 

2. Kampagnen gælder kun for produkter, der er blevet leveret og distribueret af Sony inden  for Danmark fra en autoriseret Sony forhandler (se 

kampagnens hjemmeside.  

 
3. Hvis du har købt et af følgende produkter fra en autoriseret Sony forhandler ,  https://campaign.odw.sony-

europe.com/redemption/dealers/DK_TV_Dealers.pdf,  beliggende i Danmark mellem 19/4 2021 til og med 31/5 2021, er du berettiget til at 

indgive krav på 1 års PlayStation Plus medlemskab* i overensstemmelse med disse regler og vilkår.  Alle an søgningsskemaer der er indgivet for 

denne kampagne skal være modtaget inden midnat den 30. juni 2021.  Ingen krav vil blive accepteret efter denne dato.  
Hvis kvitteringen af købet nævner en dato der er anderledes end datoen på din betaling vil købsdatoen blive anerkendt som ordredatoen. 

*Værdi 450 DKK. 
 
TV-MODELLER INKLUDERET I KAMPAGNEN 

 
 

4. Denne kampagne er en forbrugerkampagne og er kun tilgængelig for den oprindelige forbruger, der har købt produktet.  Krav fra  
virksomheder, organisationer og institutioner samt krav fra forhandlere er udelukket fra dette tilbud.  Hver kunde kan lave op til 2 krav + kun 1 

PlayStation Plus abonnement per produkt. 
 

5. Denne kode er kun tilgængelig på Sony’s kvalificerede produkter, der er producer et og distribueret af Sony igennem autoriserede 

forhandlere i Danmark. Vi anbefaler at du tjekker med din forhandler, om dit køb passer sammen med denne kampagne  i forhold til regler og 

vilkår. Sony er ikke ansvarlig for forkert vejledning fra forhandlere,  og den endelige beslutning i forhold til koden tages af Sony.  

6. Et PlayStation Plus-kodekrav kan ikke fremsættes for et produkt, der returneres til din forhandler for refusion.  

 

7. For at være med i denne kampagne skal du oprette en My Sony login og registere dit krav på kampagnen her:  

    www.sony.dk/promo/TV-PlayStation-Plus. 



 
8. Kun formularer udfyldt med et accepteret serienummer og med en kopi af den trykte originale kvittering/faktura, der tydeligt viser navnet 

på forhandleren, navnet på produktet og købsdato, vil blive accepteret. Falske eller redigerede fakturaer eller kvitteringer vil ikke blive 

godkendt og det relevante krav vil bl ive behandlet som svindel. Sony reserverer rettighederne til at opkræve yderligere informationer og/eller 

understøttende dokumenter for at validere kravet.  Online ordrebekræftelser bliver ikke accepteret. Håndskrevne bekræftelser bliver ikke 

accepteret.  

Du skal sende et billede med serienummeret og enhedens ID på TV-skærmen. For at gøre dette skal du gå ind på menuen ved at trykke på 

“home” knappen på din fjernbetjening. Vælg herefter  "programmer", så "hjælp" og så "system information" muligheden. Du kan få mere 

information vedrørende dette i det følgende link: https://www.sony.dk/electronics/find-the-tvhc-model” 

9. Hvis der er et ufuldstændigt krav bliver du informeret over e-mail og får 14 kalenderdage til at vende tilbage med svar, der løser 

problemerne. Dette kræver, at den korrekte dokumentation bliver sendt.  

10. Du vil modtage en e-mail bekræftelse på dit krav, og hvis din information og dokumentation er korrekt modtager du din PlayStation kode til 

et 1-års abonnement inden for 20 arbejdsdage efter valideringen.  

 
11. Vi forbeholder os retten til at holde og / eller nægte krav hvor vi formoder, at kravet er lavet under et falsk eller bedragerisk grundlag eller 

kravet ikke lever op til standarden.  Sony forbeholder sig retten til at lægge sag an mod krav, der er bedrageriske.  
 
12. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække kampagnen til hver en tid uden varsel. Alle tilbud er afhængige af tilgængelighed. Sony 

forbeholder sig retten til at erstatte tilbud på produkter eller tjenester med  tilsvarende status og værdi om nødvendigt. 

13. Der er ingen mulighed for at få kredit, kontanter eller et alternativt produkt som tilbagebetaling.  

 

14. Skulle du have nogen spørgsmål i forhold til dit krav, kan du kontakte os på +45 38 32 27 24 og / eller via  www.sony.dk/promo/contact. 
 

15. Personlige oplysninger, som du giver, vil blive behandlet af Sony Europe B.V., og deres tredjeparts serviceudbyder, Sykes Global Service 

Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom , med henblik på at administrere denne kampagne. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via vores online webformular på 
services.sony.dk/supportmvc/da/contact/pim 

 

16. For mere information om Sonys fortrolighedserklæring, kan du besøge:  www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html  

 
17. Denne kampagne er underlagt dansk ret. 

 

Sådan deltager du i kampagnen og får dit PlayStation Plus-medlemskab 

• Køb en af de tv-modeller, der er inkluderet i kampagnen mellem 19. april 2021 til og med 31. maj 2021 fra en autoriseret forhandler 

af Sony-produkter i Danmark, https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/DK_TV_Dealers.pdf 

• Gå til kampagnesiden www.sony.dk/promo/TV-PlayStation-Plus 

• Udfyld formularen til dette tilbud 

• Upload en kopi af din faktura & et billede af dit TV hvor TV’et serienummer & enhedens ID er vist på skærmen. 

• Du modtager en bekræftelses-e-mail ved din registrering (tjek din "spam-e-mail", hvis du ikke finder den.) 

• En kode til dit PlayStation Plus-medlemskab vil blive sendt til dig inden for en 20 arbejdsdage.  
 (tjek din "spam-mail", hvis du ikke finder den.) 

• Aktivér din kode på PlayStations websted, https://my.playstation.com/ senest 31. marts 2022*. 
- Gå til https://my.playstation.com/ 
- Log ind ved hjælp af din PlayStation Network konto og skab din konto. 
- Vælg din kontomenu ved at klikke på dit profilbillede i det øverste højre hjørne.  
- Klik på "Indløs koder" 
- Indsæt din 12-karakters promoverings kode. 
For flere detaljer omkring aktiveringen af din kode, tjek nedenstående link:  
https://nexim.secure.force.com/articleimage/servlet/servlet.FileDownload?file=0155F0000081awuQAA.  

 

For support spørgsmål vedrørende spil eller relaterede problemer i forhold til koden, venligst besøg:  
https://www.playstation.com/da-dk/support/ 

 

 
* Bemærk, at når du aktiverer PlayStation Plus, er automatisk fornyelse aktiveret som standard, hvilket betyder,  
at du automatisk betaler for et nyt abonnement, når det nuværende udløber.  

 

https://www.sony.dk/electronics/find-the-tvhc-model
http://www.sony.dk/eu/pages/privacy/da_DK/privacy_overview.html

