
Gratis DLNA-kit
om je eigen DLNA-thuisnetwerk op te zetten

bij aankoop van een DLNA Certified™ BRAVIA lcd-tv

Deelnemende series: 
W4500, W4720, W5500, W5710, W5720, 

V5500, Z4500, Z5500, X4500, WE5, E5300, E5310,
E5500, E5510, E5520.

Actieperiode: 01/06/2009 t.e.m. 30/09/2009.
Actiemodellen en –voorwaarden op: www.sony.be/promoties.

waarde 
€149

Ontdek het gemak van DLNA in detail,
en haal alle voordelen ervan nu gratis in huis!
• deel moeiteloos foto’s, video’s en muziek
• draadloze verbinding
• zeer groot bereik
• eenvoudige installatie

Hoe werkt de technologie DLNA?
Met DLNA Certified™ toestellen in uw thuisnetwerk kunt u onder andere:

  Foto’s van uw Sony Ericsson GSM naar uw BRAVIA TV sturen

   Afbeeldingen of video’s van een pc weergeven op een tv

   Muziek van mobiele toestellen afspelen

  ...

Sony biedt een waaier aan DLNA Certified™ producten om uw thuisnetwerk uit te breiden, 
zoals VAIO-notebooks, PLAYSTATION®3, Sony Ericsson GSM’s en natuurlijk ook BRAVIA lcd-tv’s.

Kies een BRAVIA met DLNA!
Als hart van uw home entertainment systeem, is uw BRAVIA het belangrijkste DLNA
Certified™ toestel dat u bezit. Kies uit het uitgebreide BRAVIA gamma het toestel dat het 
beste aansluit bij uw dagelijkse gebruik en stap de wereld van connectiviteit binnen.

X4500 40"-55"

W4500 40"-52" W5500 32"-52"

Z4500 40"-52" V5500 32"-52"

E5500 32”-40” WE5 40”-46”

Connect & Enjoy

Z5500 40”- 42”- 56”



De voordelen van de dLAN 200 AVplus Starter Kit 
in één oogopslag:

Het pakket* bestaat uit de 
volgende componenten: 
• dLAN 200 AVplus 
• Netwerkkabel 
• Installatieinstructies
• CD met software en  
   online documentatie

*Devolo behoudt zich het recht  
  voor om zonder kennisgeving 
  vooraf de inhoud van het pakket  
  te wijzigen.

• De dLAN 200 AVplus bouwt snel en  
   eenvoudig een netwerkverbinding op  
   via het stroomnet in huis.

• Eenvoudige Plug-and-Play-verbinding  
   tussen router, tv, computer en andere  
   netwerkapparaten.

• De gepatenteerde stroomspaarfunctie  
   reduceert het energieverbruik  
   automatisch met 30%. 

• Groot gegevensbereik van 200 meter  
   tussen de adapters en betrouwbare  
   netwerksnelheid voor de opbouw van  
   een thuisnetwerk.

GRATIS DLNA-kit,
om je eigen DLNA-thuisnetwerk op te zetten,
bij aankoop van een BRAVIA lcd-tv

Om van dit unieke voordeel te genieten moet je enkel deze antwoordkaart invullen  
en opsturen met een kopie van het kassaticket en de originele streepjescodes naar: 

BRAVIA DLNA promo, c/o Desk Services, Postbus 96, 3620 Lanaken

4905524485585

P-49865068-S

S01-1147904-C

POS UTILISATEUR

POS BAR CODE

KDL40W4500

Voorbeeld streepjescode

Persoonlijke gegevens:
Familienaam

Voornaam

Taal     NL    FR  Geboortedatum (dd/mm/jjjj)                /               /

Straat

Huisnummer  Bus

Postcode   Woonplaats

Land

E-mail

Tel.

Winkel van aankoop

Datum van aankoop

Indien je akkoord gaat met de voorwaarden zoals hiernaast beschreven, gelieve het vakje aan te kruisen en te handtekenen.

HANDTEKENING


Actievoorwaarden:

Deze actie is geldig van 01/06/2009 t.e.m. 30/09/2009.
Gratis DLNA-kit bij aankoop van een BRAVIA lcd-tv  
(modellen: KDL40W4500, KDL40W4720, KDL46W4500, 
DL52W4500, KDL40Z4500, KDL46Z4500, KDL52Z4500, KDL40Z5500, 
KDL46Z5500, KDL 52Z5500, KDL40X4500, KDL46X4500, 
KDL55X4500, KDL32V5500, KDL37V5500, KDL40V5500, 
KDL46V5500, KDL52V5500, KDL32W5500, KDL32W5710, 
KDL32W5720, KDL37W5500, KDL37W5710, KDL37W5720, 
KDL40W5500, KDL40W5710, KDL40W5720, KDL46W5500, 
KD52W5500, KDL40WE5, KDL46WE5, KDL32E5500, KDL32E5510, 
KDL32E5520, KDL40E5500, KDL40E5510, KDL40E5520, 
KDL22E5300, KDL22E5310).

• Om deel te kunnen nemen aan deze actie, hebben we  
   volgende documenten nodig:

- Deze volledig ingevulde antwoordkaart  
     met je gegevens.

- Kopie van je kassaticket  
    (met vermelding van de aankoopdatum).

- Originele streepjescode van de  
     verpakking van de Sony BRAVIA  
     (geen kopie).
• Zend dit gezamenlijk in een envelop naar:  
   BRAVIA DLNA promo, c/o Desk  
   Services, Postbus 96, 3620 Lanaken.
• De inzending dient uiterlijk voor 15/10/2009  
   door ons ontvangen te zijn. Inzendingen na deze datum of  
   onvolledige inzendingen worden niet aanvaard of in  
   behandeling genomen.
• Deze actie is niet geldig op online aangekochte producten.
• Maximaal één inzending per aangekocht toestel.
• Deze actie is uitsluitend geldig in België en Groothertogdom  
   Luxemburg. Het toestel moet in België of Groothertogdom  
   Luxemburg zijn aangekocht. Het voordeel wordt enkel  
   vergoed in België of Groothertogdom Luxemburg.
• Je ontvangt het voordeel binnen een maand na  
   ontvangst van de antwoordkaart. Indien dit niet het geval is  
   kan je dit melden uiterlijk 15/11/2009.
• Door het invullen van de antwoordkaart, aanvaard je  
   deze actievoorwaarden.
• Sony behoudt zich het recht deze actie (voortijdig) te  
   stoppen of de (voorwaarden van de) actie te wijzigen.
• Dit aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en is niet  
   cumuleerbaar met andere aanbiedingen op het  
   aangekochte product.
• Voor de volledige actievoorwaarden verwijzen wij je naar  
   www.sony.be/promoties.
• Vragen over deze actie kan je schriftelijk richten aan:  
   sonybravia@consumercare.info, het postadres: 
   BRAVIA DLNA promo, c/o Desk Services, Postbus 96,  
   3620 Lanaken of op het telefoonnummer 070/275 000*.
   *max. € 0.30/min

Overeenkomst inzake gebruik van Persoonlijke Gegevens:
1. Deze Overeenkomst inzake het gebruik van Persoonlijke Gegevens  
   wordt aangegaan tussen jou en Sony Europe (Belgium) N.V.  
   in België; deze laatste beheert de persoonlijke gegevens die  
   binnenkomen bij Europese bedrijven van Sony.
2. De persoonlijke gegevens die via deze website of via andere  
   media worden verstrekt (“Persoonlijke Gegevens”) mogen door  
   Sony Europe (Belgium) N.V. en door andere bedrijven van Sony  
   over de hele wereld (verzamelnaam: “Sony”) worden gebruikt  
   voor het aanprijzen, aanbieden en leveren van producten en  
   diensten, alsmede voor andere marketingdoeleinden. Indien  
   er een transactie plaatsvindt mogen aanvullende doeleinden  
   worden beschreven in de desbetreffende verkoop- en/of  
   gebruiksvoorwaarden (indien aanwezig).
3. Deze Persoonlijke Gegevens helpen Sony bij zijn pogingen om de  
   producten en diensten verder te verbeteren. Zie de  
   Privacyverklaring voor een nadere toelichting: www.sony.be of  
   070 / 222 130*.
4. Sony Europe (Belgium) N.V. zal je Persoonlijke Gegevens die bij  
   Sony zijn opgeslagen, op jouw verzoek verstrekken, verbeteren, 

wijzigen of verwijderen (zoals wettelijk is vereist).  
   De manier waarop Sony omgaat met Persoonlijke Gegevens zal  
   overeenstemmen met de bovenstaande voorwaarden en met  
   enig toepasselijk recht.
5. Kinderen jonger dan 14 jaar dienen toestemming te krijgen van  
   hun ouders of voogd voordat zij enige persoonlijke gegevens 

mogen verstrekken.

Voor informatie over je Persoonlijke Gegevens: Sony Europe 
(Belgium) N.V., The Corporate Village Da Vincilaan 7/D1, B-1935 
Zaventem of neem contact op met het Sony Customer Information 
Center 070 / 222 130*
*max. € 0.30/min

Inschrijvingsnummer voor uitgifte van titels conform artikel 57, 1 tot 3 
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument: A3124

Sony Belgium, The Corporate Village, Da Vincilaan 7/D1, 1935 
Zaventem. BTW BE 0460 815 920, RPM Brussel, Fortis 230-0992127-31. 
Geregistreerd kantoor: Schipholweg 275, 1171 PK, Badhoevedorp, 
Nederland. Sony Benelux B.V. is geregistreerd in de Kamer van 
Koophandel van Amsterdam, nr 34043598.
Sony, Handycam en “like.no.other” zijn handelsmerken van Sony 
Corporation, Japan.




