
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis Sony One-Flick afstandsbediening t.w.v. 64.99 euro bij aankoop van een Sony tv uit de W7 serie 
Deze actie geldt voor aankopen vanaf 24 oktober t/m 27 oktober 2014, zolang de voorraad strekt en is geldig op de 
Sony W7-serie.  
 
 
Wat houdt de actie in? 
Koop je vanaf vrijdag 24 oktober 2014 t/m maandag 27 oktober 2014 een Sony tv uit de W7 serie via bol.com? Dan krijg jij een gratis 
een Sony One-Flick afstandsbediening t.w.v. 64.99 euro! Let wel op, want OP = OP! 
 
Wat is de One-Flick afstandsbediening? 
Door de One-Touch Mirroring technologie, vanaf de W7 serie, kan je de informatie op een smartphone en/of tablet met NFC 
spiegelen op je tv. Hier heb je een One-Flick afstandsbediening voor nodig. Je plaatst de smartphone/tablet dichtbij de 
afstandsbediening en middels NFC kan de informatie worden getoond. Daarnaast ga je gemakkelijk door de smart functionaliteit 
heen met de afstandsbediening.  
 
Hoe werkt de promotie?  
Gebruik maken van deze actie is eenvoudig. Plaats een Sony W7 model in het winkelwagentje, en de Sony One-Flick 
afstandsbediening wordt automatisch toegevoegd. Let wel op: de One-Flick afstandsbediening wordt los van de tv geleverd! De 
actie is alleen geldig bij aankopen via bol.com en niet via een externe verkoper of tweedehands. 
 
Voorwaarden  

 De looptijd van de actie is vanaf vrijdag 24 oktober 2014 t/m maandag 27 oktober 2014 dat de UHD-packs op zijn. Dit is 

een OP = OP actie;  

 De actie is geldig op de tv’s die hieronder zijn vermeld;  

 De One-Flick afstandsbediening wordt automatisch in het winkelmandje geplaatst; 

 De Sony One-Flick afstandsbediening wordt los van de tv geleverd; 

 Bestellingen geretourneerd worden binnen de bol.com zichttermijn van 30 dagen, dienen compleet te worden terug 

gezonden. Dat is inclusief One-Flick afstandsbediening;  

 De actie is alleen geldig voor aankopen via bol.com en niet via bol.com verkopers of tweedehands.  

Wat zijn de actiemodellen?  
Sony Bravia KDL-32W705 
Sony Bravia KDL-42W705 
Sony Bravia KDL-50W705 
Sony Bravia KDL-32W706 
Sony Bravia KDL-42W706 


