
1 ÅRS PLAYSTATION PLUS MEDLEMSKAP INKLUDERT NÅR DU KJØPER UTVALGTE SONY BRAVIA TV -ER*  
 

Regler og Vilkår 

1. Arrangøren av kampanjen er Sony Nordic (Norge), en filial av Sony Europe B.V. , NO995461005MVA,  

Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker,Norge. 
 

2. Kampanjen gjelder kun produkter som har blitt levert og distribuert av Sony i Norge og selges fra noen av de utvalgte Sony-forhandlerne.* 

Se nettstedet for kampanjen 

 

3. Dersom du har kjøpt noen av de nevnte TV-modellene fra noen av de utvalgte Sony-forhandlerne, https://campaign.odw.sony-

europe.com/redemption/dealers/NO_TV_Dealers.pdf, fra 19/4 2020 til og med 31/5 2021, har du rett til å sende inn krav om 1 års PlayStation 

Plus medlemskap*. Samtlige krav for kampanjen må være mottatt innen midnatt 30. juni 2021. Ingen krav aksepteres etter satt dato. 
Hvis kjøpsbeviset nevner en bestillingsdato som er forskjellig fra datoen da kjøpsbeviset ble utstedt (fakturadato), vil kjøp sdatoen bare bli 

bestemt med henvisning til bestillingsdatoen. 
 * Verdi 580 NOK. 

 
TV-MODELLER INKLUDERT I KAMPANJEN: 

 
 

4. Denne kampanjen er en forbruker-kampanje og er kun tilgjengelig for den opprinnelige forbrukeren som har kjøpt produktet. Krav fra 
bedrifter, organisasjoner og institusjoner, samt krav fra forhandlere, er ekskludert fra dette tilbudet. Hver kunde kan maksimalt sende inn to 

krav på PlayStation Plus-medlemskap samt kun 1 per kjøpt TV.    
 

5.Kupongkoden er bare tilgjengelig på Sonys kvalifiserte produkter levert og distribuert av Sony til utvalgte autoriserte for handlere i Norge. Vi 
anbefaler at du kontakter forhandleren din for å sikre at kjøpet ditt kvalifisere r for disse vilkårene. Sony er ikke ansvarlig for en forhandlers 

villedende uttalelser i denne forbindelse, og den endelige avgjørelsen om en forhandler er autorisert eller ikke, ligger hos Sony. 

https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/NO_TV_Dealers.pdf
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/NO_TV_Dealers.pdf


 
 
 

6. Det kan ikke gjøres krav om PlayStation Plus-medlemskap for et produkt som returneres til forhandleren for tilbakebetaling. 

 

7. For å delta, opprett en My Sony konto og registrer din deltakelse på kampanjenettstedet, www.sony.no/promo/TV -PlayStation-Plus. 

 
8. Kun skjemaer med gyldig serienummer og med en kopi av den originale kvitteringen/salgsfaktura som viser navn på forhandleren, 

produktnavnet og innkjøpsdato, vil aksepteres. Falske, endrede eller forfalskede fakturaer eller kvitteringer vil avvises og behandles som et 

uredelig krav. Sony forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon og/eller støttende dokumenter for å verifisere gyldigheten av 

slike krav. Bestillingsbekreftelser online aksepteres ikke. Håndskrevne kvitteringer godtas ikke.  

Du må også sende inn et bilde av SN og enhets-ID på TV-skjermen. For å gjøre dette, må du få tilgang til menyen på TV-en din ved hjelp av 

"hjem" -tasten på fjernkontrollen, velg "Applikasjoner" og deretter "Hjelp "og velg til slutt alternativet" Systeminformasjon ". Du k an få mer 

informasjon i denne forbindelse via følgende lenke: https://www.sony.no/electronics/support/articles/00227551  
 

9.I tilfelle det er et  ufullstendig krav blir du informert via e -post og får en frist på 14 (fjorten) kalenderdager der du kan løse eventuelle 

problemer og sende riktig og gyldig dokument som oppfyller disse kravene.  

10.Du vil motta en e-post for å bekrefte at kravet ditt er blitt bekreftet, og innen 20 virkedager etter validering vil du få tilsendt en PlayStat ion-

kode for å løse inn abonnementet / medlemskapet ditt. 

 
11. Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake og/eller nekte krav der vi mistenker at et krav er falskt eller uredelig, eller  at kravet ikke 

oppfyller kampanjens regler og vilkår. Sony forbeholder seg retten til å ta rettslige steg mot enhver person som bevisst har gjort uredelige 

krav. 
 
12. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake kampanjen når som helst, uten forvarsel. Tilbudet avhenger av tilgjengelighet. Sony 

forbeholder seg retten til å substituere kampanjeprodukter med produkter og tjenester av tilsvarende status og verdi om nødvendig.  

13. Det finnes ingen kreditt-, produkt- eller kontantalternativ til  det angitte tilbudet 

 
14. Hvis du har spørsmål angående kravet ditt, kan du kontakte oss på +47 23162592 og / eller via  www.sony.no/promo/contact 

 

15. Den personlige informasjonen du oppgir vil bli behandlet av Sony Europe B.V. og deres tredjepartsleverandør, Sykes Global Service Limited, 

Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom,f or å administrere denne kampanjen. 
Har du noen spørsmål angående bruk av dine personlige data, vennligst kontakt oss via vårt elektroniske skjema på nett 

services.sony.no/supportmvc/no/contact/pim 

 
16. For mer informasjon om Sonys personvernerklæring, vennligst se ; www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html  

 

17. Denne kampanjen er underlagt norsk lov, og alle parter er underlagt rettspraksis i norsk domstol.  

 
 

Hvordan delta i kampanjen og få PlayStation Plus-medlemskap  

• Kjøp en av TV-modellene som inngår i kampanjen mellom 19. april 2021 til og med 31. mai 2021 fra en autorisert forhandler av Sony-

produkter i Norge, , https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/NO_TV_Dealers.pdf 

       • Gå til kampanjesiden www.sony.no/promo/TV-PlayStation-Plus 

• Fyll ut skjemaet for dette tilbudet  

• Last opp en kopi av fakturaen og et bilde av TV-en som viser TV-serienummeret og enhets-ID på skjermen 

• Du vil motta en bekreftelses-e-post på registreringen (sjekk "spam-e-post" hvis du ikke finner den.) 

• En kode for PlayStation Plus-medlemskap vil bli sendt til deg innen 20  virkedager  

(sjekk "spam-e-posten"  hvis du ikke finner den.) 

• Aktiver koden din på PlayStation-nettstedet, https://my.playstation.com/ senest 31. Mars, 2022.* 
 
For supportspørsmål angående eventuelle spillrelaterte feil og / eller problemer ved innløsning av kode, besøk 

https://www.playstation.com/no-no/support/ 

*Vær oppmerksom på at når du aktiverer PlayStation Plus, er automatisk fornyelse aktivert som standard, noe som betyr at du automatisk 

betaler for et nytt abonnement når det nåværende utløper.  

 

http://www.sony.no/eu/pages/privacy/no_NO/privacy_overview.html
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/NO_TV_Dealers.pdf

