FÅ 1 ÅRS MEDLEMSKAP AV PLAYSTATION PLUS NÄR DU KÖPER UTVALDA SONY BRAVIA TV
Regler och villkor
1. Utfärdare av denna kampanj är Sony Nordic (Sverige), filial till Sony Europe B.V. (NL), momsreg.nr SE516411549401, Torshamnsgatan 44,
164 40 Kista, Sverige.
2. Kampanjen gäller endast produkter som har levererats och distribuerats av Sony i Sverige och sålts av de utvalda auktoriserad e Sonyåterförsäljarna*. *Se websidan för kampanjen.
3. Om du har köpt någon av nedan nämnda TV-modeller från någon av de utvalda auktoriserade
Sony-återförsäljarna, https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/SE_TV_Dealers.pdf, fr.o.m
19 april, 2021 t.o.m. 31 maj, 2021 är du berättigad till 1 års PlayStation Plus medlemskap*.
Samtliga krav för denna kampanj måste vara inskickade före midnatt 30 juni, 2021. Inga krav accepteras efter detta datum.
Om ditt inköpsbevis visar ett orderdatum som inte stämmer överens med när det faktiska köpet utfördes (fakturadatum), kommer datumet
för köpet att bestämmas med hänvisning till orderdatumet.
* Värde 620 kr.
TV-MODELLER SOM INGÅR I KAMPANJEN

4. Denna kampanj är en konsumentkampanj och är endast tillgänglig för den ursprungliga konsumenten som köpt produkten. Krav f rån
företag, organisationer och institutioner samt krav från återförsäljare är undantagna från detta erbjudande. Varje enskild konsument kan
göra anspråk på högst 2 krav + endast 1 PlayStation Plus-medlemskap per produkt
5. Rabattkoden är endast tillgänglig för Sony produkter som levererats och distribuerats av Sony till utvalda auktoriserade återförsäljare i
Sverige. Vi rekommenderar att du kontaktar din återförsäljare för att säkerställa att ditt köp uppfyller dessa villkor. Sony ansvarar i d etta
avseende inte för en återförsäljares vilseledande uttalanden, och det slutliga beslutet om huruvida en återförsäljare är aukt oriserad ligger hos
Sony.
6. Ett krav för PlayStation Plus medlemskap kan inte göras för en produkt som returnerats till återförsäljaren för återbetalning.
7.För att delta måste du skapa en My Sony-inloggning och registrera ditt deltagande på kampanjens hemsida,
www.sony.se/promo/TV-PlayStation-Plus
8. Endast formulär med ett korrekt serienummer samt en kopia av kvittot/fakturan som tydligt visar namnet på återförsäljaren,
produktnamnet samt inköpsdatum kommer att accepteras. Falska, ändrade eller förfalskade fakturor eller kvitton kommer att avvisas och
behandlas som ett bedrägligt krav. Sony förbehåller sig rätten att begära ytterligare information och/eller underlagsdokument för att
kontrollera giltigheten av sådana krav. Orderbekräftelser online kommer inte att accepteras. Handskrivna kvitton är inte godkända och
kommer inte accepteras. Du måste också skicka in en bild på ditt serienummer och enhetens ID -nummer som visas på din TV-skärm. För att
göra detta måste du gå in på TV:ns meny med hjälp av "Hem" -knappen på din fjärrkontroll, välj "Applikationer" och sedan "Hjälp "och slutligen
välj alternativet" Systeminformation ". För mer information om hur du går tillväga, besök: https://www.sony.se/electronics/find-the-tvhcmodel ”
9. I händelse av ett ofullständigt krav, kommer du att informeras via e-post och ges en tidsfrist på 14 (fjorton) kalenderdagar för att lösa
eventuella problem samt skicka in ett korrekt och giltigt dokume nt som möter dessa krav.
10. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar påbörjad behandling av ditt krav. Efter valideringen, kommer du inom 20
arbetsdagar att få en PlayStation-kod per e-post för att lösa in ditt abonnemang/medlemskap.

11. Vi förbehåller oss rätten att hålla inne och/eller vägra krav där vi misstänker att ett krav för denna kampanj är falskt eller b edrägligt eller
att kravet inte uppfyller kampanjens regler & villkor. Sony förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla personer som medvetet
gör en bedräglig begäran.
12. Alla kampanjprodukter finns så länge lagret räcker och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka kampanjerbjudandet när so m helst utan
föregående varning. Sony förbehåller sig rätten att ersätta kampanjprodukterna med produkter eller tjänster av motsvarande status och värde
om nödvändigt. Med reservation för tryckfel.
13. Det finns inget kredit-, produkt- eller kontantalternativ till angivna erbjudandet.
14. Om du har några frågor angående ditt krav, kan du kontakta oss på 08-58769220 och / eller via www.sony.se/promo/contact.
15. Den personliga informationen du anger kommer att behandlas av Sony Europe B.V., och dess tredjepartsleverantör, Sykes Global Service
Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, United Kingdom i syfte att administrera denna kampanj. Om du har några frågor
om hur vi använder din personliga information, vänligen kontakta oss via vårt online formulär,
https://services.sony.se/supportmvc/sv/contact/pim
16. För mer information om Sonys sekretesspolicy besök; www.sony.se/eu/pages/privacy/sv_SE/privacy_overview.html
17. Kampanjen gäller under svensk lag och tvister ska lösas i enlighet med svensk rättspraxis i svensk domstol.
Så här deltar du i kampanjen och får ditt medlemskap till PlayStation Plus
•
•
•
•
•
•
•

Köp en av de TV-modeller som ingår i kampanjen fr.o.m 19 april, 2021 t.o.m. 31 maj, 2021 från en auktoriserad Sony förhandlare i
Sverige, https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/SE_TV_Dealers.pdf
Gå till kampanjsidan, www.sony.se/promo/TV-PlayStation-Plus
Fyll i formuläret för detta erbjudande
Ladda upp en kopia av din faktura samt en bild av din TV där serienumret och ID-numret för din enhet visas på skärmen
Du får ett bekräftelsemail på din registristrering (kontrollera din ”spam-mail” om du inte hittar det.)
En kod till ditt PlayStation Plus medlemskap skickas till dig inom 20 arbetsdagar
(kontrollera din ”spam-mail” om du inte hittar det).
Aktivera din kod på PlayStations hemsida, https://my.playstation.com/ senast 3 1 mars, 2022.*
-Gå till https://my.playstation.com/
- Logga in med ditt PlayStation Network-konto eller skapa ett nytt konto
- Gå till kontomenyn genom att klicka på din profilbild I det övre högra hörnet.
- Klicka på "Lös in koder"
- Ange din kampanjkod på 12 tecken

Se mer information om hur du aktiverar din kod på länken nedan
https://nexim.secure.force.com/articleimage/servlet/servlet.FileDownload?file=0155F0000081awuQAA.
För supportfrågor angående fel relaterat till spel och / eller problem vid inlösning av kod, vänligen besök
https://www.playstation.com/sv-se/support/
* Vänligen notera att när du aktiverar PlayStation Plus är automatisk förnyelse aktiverad som standard vilket betyder att du
automatiskt kommer att betala för ett nytt medlemskap när det nuvarande går ut.

