
Erbjudandet gäller från 21 november 2011 t o m 29 januari 2012 vid köp av Xbox 360 bundling (4GB eller 250 GB) med en Kinect Sensor och 
något av spelen Kinect Sports 2, Kinect Disneyland, Forza 4 Kinect eller Kinect Dance Central 2. Erbjudandet kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Kupongen ska vara Microsoft tillhanda senast den 15 februari 2012. Erbjudandet gäller endast vid ett köptillfälle i Sverige och 
en gång per hushåll. Utbetalning görs via insättning till bankkonto och kan ta upp till 8 veckor. Eventuella lokala bankavgifter kan förekomma 
och dessa dras från det utbetalade beloppet. Microsoft ansvarar och tar ej i beaktning för ofullständiga, oläsbara eller försvunna försändelser. 
En SWIFT/BIC-kod identifierar din bank internationellt. Ett IBAN-nummer är en variant av ditt bankkontonummer som används vid utlands-
betalningar. Fråga din bank om du behöver mer information. Microsoft AB är ansvarigt för de personuppgifter som du skickar in genom denna 
kupong. I och med att du skickar in dina personuppgifter så godkänner du att Microsoft AB får använda personuppgifterna för administrera 
detta erbjudande och sedan raderas. Microsoft AB kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag inom Microsoft-koncernen.  
Kontakta Microsoft AB om du vill ha ytterligare information kring behandlingen av dina personuppgifter eller begära rättelse.  
 
Frågor besvaras av Microsoft kundservice 08 - 55 99 00 00.  
 
Mer information på webbsidan: www.xbox.com/sv-SE/moneyback. 

Kupongen, EAN-streckkoden och kvittokopia skickas till: 
Microsoft Rebate Centre, EUF Coupons, PO Box 1165, DE-33759 Versmold, Tyskland.

Förnamn: 
Efternamn: 
Företag: 
Gatuadress: 
Postnummer:    Postort: 
Land: 

Bankuppgifter: 
*Banknamn: 
*IBAN:   
*BIC/SWIFT:
* Obligatoriska uppgifter. (Måste fyllas i för att kupongen ska vara giltig)
Du hittar dessa uppgifter på din banks hemsida eller via bankens kundtjänst.

*Erbjudandet gäller vid köp av Xbox 360 bundlingen 
(4 GB eller 250 GB) med en Kinect Sensor samt 
något av spelen Kinect Sports: Season 2, Kinect 
Disneyland Adventures, Forza Motorsport 4 eller 
Dance Central 2. 

Klipp ut EAN-streckkoden från Xbox-kartongen och
skicka in den tillsammans med en kopia på inköps-
kvittot och denna kupong så sätter vi in pengar på 
ditt konto.

Kuvertet ska märkas med ”Xbox Moneyback”. 
Omärkta kuvert beaktas ej.   

Erbjudandet gäller 21 november – 29 januari. 


