
Saat PlayStation Plus-tilauksen vuodeksi kun ostat valitun BRAVIA TV:n. 
 

Kampanjaehdot 

1. Sonyn kampanjan järjestäjä on Sony Nordic (Finland), Sony Europe B.V. Suomen toimipaikka, FI29442937, Äyritie 20, 01510 Vantaa, Suomi. 

 
2. Kampanja koskee vain Sonyn Suomessa toimittamia ja jakamia tuotteita, joita myy valitut Sonyn valtuuttamat jälleenmyyjät *. * Katso 

kampanjan verkkosivusto. 

 

3. Mikäli olet ostanut jonkin seuraavista tuotteista valtuutetulta Sony -jälleenmyyjältä, https://campaign.odw.sony-

europe.com/redemption/dealers/FI_TV_Dealers.pdf, 19.4.2021 - 31.5.2021 välisenä aikana, olet oikeutettu yhden vuoden PlayStation Plus -

jäsenyyteen*. Kaikki hakemukset tulee olla jätettynä 30. kesäkuuta 2021 keskiyöhön mennessä. Hakemuksia ei oteta vastaan tämän 

ajankohdan jälkeen. Mikäli ostotodistuksessa mainitaan tilauspäivä, joka poikkeaa ostotodistuksen päivämäärästä (laskun päiväys), ostopäivä 

määritellään ainoastaan tilauspäivään viitaten.  

* Arvo 59,95 €. 
 

KAMPANJASSA MUKANA OLEVAT TV-MALLIT 

 
 

4. Tämä kampanja on kuluttajakampanja, ja se on vain tuotteen ostaneen alkuperäisen kuluttajan saatavilla. Yritysten, järjestöjen ja 

instituutioiden sekä jälleenmyyjien hakemukset eivät sisälly tähän kampanjaan. Jokainen asiakas voi vaatia enintään 2 vaatimusta + vain yhden 

PlayStation Plus -jäsenyyden yhtä tuotetta kohden.  

 

5. Kuponkikoodi on saatavilla vain Sonyn hyväksymiin tuotteisiin, jotka Sony on toimittanut ja jakanut valituille jälleenmyyjille Suomessa. 

Suosittelemme, että tarkistat jälleenmyyjältäsi, että ostosi täyttävät nämä säännöt ja ehdot. Sony ei ole vastuussa jälleenmyyjän 

harhaanjohtavista lausunnoista näiltä osin, ja lopullinen päätös jälleenmyyjän valtuutuksesta on Sonyn hallussa.   

6. PlayStation Plus -koodihakemusta ei voida tehdä tuotteesta, joka palautetaan jälleenmyyjälle . 

 

7. Osallistuaksesi sinun tulee luoda My Sony -käyttäjätunnus ja rekisteröidä osallistumisesi kampanjan verkkosivuille:  

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

 

 

 

https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/FI_TV_Dealers.pdf
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/FI_TV_Dealers.pdf
http://www.sony.fi/promo/TV-PlayStation-Plus


8. Hyväksytään vain hakemukset, jotka on täytetty kelvollisilla sarjanumeroilla ja jäljennöksellä alkuperäisestä kuitista/laskusta, jossa selvästi 

näkyy jälleenmyyjän nimi, tuotteen nimi ja ostopäivä. Vääriä tai muokattuja laskuja tai kuitteja ei hyväksytä, ja ni itä käsitellään petoksena. 

Sony pidättää oikeuden kerätä lisätietoja ja / tai tositteita vaatimuksen vahvistamiseksi. Verkkotilausten vahvistuksia ei hyväksytä. 

Käsinkirjoitettuja kuitteja ei hyväksytä.  

Sinun on myös lähetettävä kuva, jossa näkyy sarjanumero ja laitetunnus (Device ID) TV-ruudultasi. Tätä varten sinun on käytettävä television 

valikkoa kaukosäätimen ”koti” -näppäimellä, valittava ”sovellukset”, sitten ”Ohje” ja lopuksi ”Järjestelmätiedot”. Voit saada tältä osin 

lisätietoja osoitteessa  https://www.sony.fi/electronics/find-the-tvhc-model. 

9. Jos vaatimus on keskeneräinen, sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse, ja sinulle annetaan 14:n (neljäntoista) kalenteripäivän määräaika 

mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi ja oikean ja kelvollisen asiakirjan lähettämiseksi, joka täyttää nämä vaatimukset.  

10. Saat sähköpostiviestin vahvistamaan, että vaatimuksesi on hyväksytty, ja 20:n työpäivän kuluessa vahvistamisesta sinulle lähetetään 

PlayStation -koodi sähköpostitse tilauksesi / jäsenyytesi lunastamiseksi.  

 

11. Pidätämme oikeuden pidättäytyä ja / tai kieltäytyä hakemuksen hyväksymisestä jos epäilemme, että tämän kampanjan mukainen hakemus 

on väärä tai vilpillinen tai hakemus ei ole ehtojen mukainen. Sony pidättää oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin kantajaa vastaan, joka tekee 

tahallisesti vilpillisen hakemuksen. 

 

12. Pidätämme oikeuden peruuttaa kampanjan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tarjoukset riippuvat tuotteiden saatavuudesta. 

Sony pidättää oikeuden korvata tuote- tai palvelutarjoukset 

vastaavan aseman tai arvon tuotteilla tai palveluilla tarpeen vaatiessa. Sony pidättää oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin. 

 

13. Ilmoitetulle tarjoukselle ei ole luotto-, tuote- tai käteisvaihtoehtoa. 

 
14. Mikäli sinulla herää kysymyksiä hakemukseesi liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä numeroon: +358 (0) 969379450, ja / tai osoitteessa 

www.sony.fi/promo/contact. 

 

15. Syöttämiäsi henkilökohtaisia tietoja käsitellään Sony Europe B.V. ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan toimesta, , Sykes Global 
Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom,  

 

16. Lue lisää Sonyn tietosuojakäytännöstä osoitteessa www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_FI/privacy_overview.html 

 
17. Tähän kampanjaan sovelletaan Suomen lakia ja kaikki osapuolet hyväksyvät Suomen tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan.  

 

Kuinka osallistut kampanjaan ja saat PlayStation Plus -jäsenyyden 

• Osta yksi kampanjassa mukana olevista TV-malleista 19. huhtikuuta 2021- 31. toukokuuta 2021 välisenä aikana Sony-tuotteiden valtuutetulta 

jälleenmyyjältä Suomessa, https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/FI_TV_Dealers.pdf. 

• Mene kampanjasivulle www.sony.fi/promo/TV-PlayStation-Plus 

• Täytä tarjoukseen liittyvä lomake 

• Lataa kopio laskustasi, ja kuva televisiosta, jossa näkyy selvästi television sarjanumero ja laitetunnus (Device ID) ruudulla  

• Saat vahvistusviestin rekisteröinnin yhteydessä (tarkista "roskaposti", jos et löydä viestiä) 

• PlayStation Plus -jäsenkoodi lähetetään sinulle 20 työpäivän kuluessa (tarkista "roskaposti", jos et löydä viestiä) 

• Aktivoi koodisi PlayStation-verkkosivustolla osoitteessa https://my.playstation.com/ 31.03.2022 mennessä.* 

- Mene osoitteeseen https://my.playstation.com/ 

-Kirjaudu sisään PlayStation Network -tililläsi tai luo uusi tili 

-Valitse tilivalikko napsauttamalla profiilikuvaa oikeassa yläkulmassa 
-Napsauta ”Lunasta koodit”’ 

-Anna 12-merkkinen tarjouskoodisi 

-Katso lisätietoja koodin aktivoimisesta alla olevasta linkistä: 
https://nexim.secure.force.com/articleimage/servlet/servlet.FileDownload?file=0155F0000081awuQAA.  

 

Jos sinulla on kysyttävää mistään peliin liittyvistä virheistä ja / tai koodi n lunastuksesta, käy osoitteessa: https://www.playstation.com/fi-

fi/support/ 

 

* Huomaa, että kun aktivoit PlayStation Plus -palvelun, automaattinen uusiutuminen aktivoituu oletusarvoisesti, mikä tarkoittaa,  

että maksat uuden tilauksen automaattisesti nykyisen tilauksen voimassaolon päättyessä.  

 

http://www.sony.fi/eu/pages/privacy/fi_FI/privacy_overview.html
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/FI_TV_Dealers.pdf
https://my.playstation.com/

