Maak kans op een Sony Experience!
Je hebt een Sony actiemodel gekocht tussen 16 augustus en 31 december 2019. Hierdoor
maak je als klant kans op een Sony Experience.

Actie:
Wanneer je een van de deelnemende Sony producten bij Coolblue koopt, maak je kans op
een Sony Experience. Experience 1 is te winnen tussen 16 en 31 augustus 2019, experience
2 is te winnen tussen 1 en 30 september 2019, experience 3 is te winnen tussen 1 en 31
oktober 2019, experience 4 is te winnen tussen 1 en 30 november 2019 en experience 5 is
te winnen tussen 1 en 31 december 2019.
-

Experience 1: Ibiza experience t.w.v. € 4.350,-

-

Experience 2: 3-steden trip t.w.v. € 4.550,-

-

Experience 3: Curacao experience t.w.v. € 3.850,-

-

Experience 4: Winter BBQ straatfeest t.w.v. € 3.900,-

-

Experience 5: Wintersport totally Meltdown Party t.w.v. € 3.150,-

Looptijd actie:
-

De actie loopt vanaf 16 augustus tot en met 31 december 2019.

Wat heb je nodig?
Deze link naar de registratiepagina van Sony.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 16 augustus en 31 december 2019 een van de deelnemende Sony
product bij Coolblue.
2. Registreer je via bovenstaande registratiepagina. Je maakt nu kans op de Sony
experience die valt in jouw registratieperiode.
3. Winnaars krijgen uiterlijk eind van elke maand bericht op het e-mailadres of
telefoonnummer opgegeven in het registratieformulier.

Deelnemende producten
De promotie heeft alleen betrekking op de volgende deelnemende producten:

Wat win je precies?
Experience 1: Ibiza experience t.w.v. € 4.350,Deze experience is te winnen bij registratie tussen 16 en 31 augustus 2019.
Bij de prijs zit inbegrepen:
- Een week Ibiza
- 2 vliegtickets naar en van Ibiza (economy class)
- Hotel (min. 4 sterren incl ontbijt o.b.v. 2-pers kamer)
- Transfer van het vliegveld naar het hotel en van het hotel naar het vliegveld
- 2 tickets voor een club naar keuze met een maximale waarde van € 500,- 2x goodiebag
- Dient plaats te vinden in 2019 of 2020.
Experience 2: 3-steden trip t.w.v. € 4.550,Deze experience is te winnen bij registratie tussen 1 en 30 september 2019.
Bij de prijs zit inbegrepen:
- 3 stedentrip naar keuze (Europese steden)
- 2x vliegtickets van en naar elke stad
- Transfer van het vliegveld naar het hotel en van het hotel naar het vliegveld in alle 3 de
steden
- Hotel voor 2 personen in alle 3 de steden (min. 4 sterren inclusief ontbijt)
- 2x goodiebag

- Dient plaats te vinden in 2019 of 2020.
Experience 3: Curacao experience t.w.v. € 3.850,Deze experience is te winnen bij registratie tussen 1 en 31 oktober 2019. Bij de prijs zit
inbegrepen:
- Een week Curacao
- 2 vliegtickets naar en van Curacao
- Hotel voor 2 personen (min. 4 sterren + ontbijt)
- Transfer van het vliegveld naar het hotel en van het hotel naar het vliegveld
- 2x goodiebag
- Dient plaats te vinden in 2019 of 2020.
Experience 4: Winter BBQ straatfeest t.w.v. € 3.900,Deze experience is te winnen bij registratie tussen 1 en 30 november 2019. Bij de prijs zit
inbegrepen:
- 1 avond ( van 17:00 tot 22:30 uur)
- BBQ-arrangement voor 50 personen inclusief drank (binnenlands gedestilleerd)
- BBQ-kok
- 2x bediening
- DJ
- Tent
- Op- en afbouw
- Dient plaats te vinden in 2020 of 2021
Experience 5: Wintersport totally Meltdown Party t.w.v. € 3.150,Deze experience is te winnen bij registratie tussen 1 en 31 december 2019.
Bij deze prijs zit inbegrepen:
- Een week wintersporten
- 2 vliegtickets naar Frankrijk (skigebied, economy class)
- Hotel voor 2 personen (min. 4 sterren inclusief ontbijt)
- 2x Skipas
- Transfer van het vliegveld naar het hotel en van het hotel naar het vliegveld
- 2 tickets voor een feest met een maximale waarde van € 300,- 2x goodiebag
- Dient plaats te vinden in 2019 of 2020.

Geldigheid
❏ De actie is geldig tussen 16 augustus en 31 december 2019. Na deze datum is
registreren niet meer mogelijk.
❏ De actie is geldig in Nederland en België.
❏ Registratie is 1 keer mogelijk per huishouden per experience. Hierbij kan alleen
geregistreerd worden door personen. Zakelijke aankopen zijn uitgesloten. Er kan
maar 1 maal een experience gewonnen worden gedurende de gehele actieperiode.
❏ Reageert de winnaar niet binnen één maand na bekendmaking van de winnaar, dan
vervalt de prijs aan de reservewinnaar.
❏ Tweedekans artikelen zijn uitgesloten van deze actie.
❏ Deelnemer van de actie dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn
van een geldig legitimatiebewijs.
❏ Het is niet mogelijk de gewonnen experiences door iemand anders te laten
gebruiken.

