
Näin saat 5 HD DVD –elokuvaa kaupan päälle postitse kotiisi!

1. Osta Xbox 360 HD DVD –soitin.
2. Valitse 5 HD DVD –elokuvaa (valitse kaksi A-kategoriasta, kaksi B-kategoriasta ja yksi C-kategoriasta).

 A-kategoria    Serenity Riddickin aikakirja Hulk
   (Valitse 2) Van Helsing Hurjapäät: Tokyo Drift

 B-kategoria     Troija Full Metal Jacket Corpse Bride 
    (Valitse 2) The Prestige Salasana: Swordfi sh 

 C-kategoria    Musta sade Dreamgirls World Trade Center
    (Valitse 1)

3. Lähetä täytetty lomake ja laita mukaan:
      –Xbox 360 HD DVD –soitt imen pakkauksesta löytyvä alkuperäinen v i ivakoodi.
      –Alkuperäinen tai kopio Xbox 360 HD DVD –soitt imen ostokuit ista 1.10.07 ja 31.1.08 väl iseltä ajalta. Ympyröi 
         päivämäärä ja hinta selkeäst i.
4. Tarjous on postitettava 29.2.08 mennessä.
5. Lähetä osoitteeseen:

    SYNERLOGIS GmbH
    Borsigstraße 24-28
    21465 Reinbek | Hamburg
    Germany

    Laita rasti ruutuun jos haluat tulevaisuudessa 
     vastaanottaa tarjouksia Microsoftilta.

 Laita rasti ruutuun jos haluat Microsoftin 
     jakavan tietosi kolmansien osapuolien kanssa 
     suoramarkkinointia varten.

Kampanjan  järjestäjä: Microsoft  Oy, Keilaranta 7, 02150 
Espoo
™ and © 2007 DreamWorks LLC and Paramount Pictures. 
All rights reserved. 
© Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 
© Universal Studios. All rights reserved.

Tämä tarjous on voimassa 1.10.2007 ja 31.1.2008 välisen ajan.  Ei ostopakkoa.  Hakemuskuoret tulee lähettää 29.2.2008 mennessä 
postimerkillä varustettuna kampanjan järjestäjälle, jonka yhteystiedot on ilmoitettu näiden sääntöjen ja ehtojen lopussa . Hakemuksia 
ei palauteta. Hakemuksen lähettäminen tarkoittaa myös, että  osallistuja hyväksyy nämä KAMPANJAN SÄÄNNÖT ja EHDOT. Tarjous on 
rajoitettu: yksi perhe/talous/osoite voi saada ainoastaan yhden  levypaketin, joka sisältää viisi (5) HD DVD -elokuvaa (arvo yhteensä noin 
100 euroa), ja Microsoft varaa oikeuden tarkistaa, että rajoitusta noudatetaan. Tarjous on voimassa ainoastaan Suomessa. Tarjous ei ole 
voimassa alueella, jossa se on kielletty, verotuksen alainen tai muuten rajoitettu. Tuplahakemukset tai puutteelliset hakemukset hylätään, 
eikä niitä palauteta. Toimitusaika on vähintään 28 päivää. Hakemukset, jotka eivät Microsoftin yksinomaisen  harkinnan perusteella 
noudata tämän tarjouksen sääntöjä ja ehtoja, sisältäen mahdolliset erehdyttämistarkoituksessa lähetetyt hakemukset, ovat pätemättömiä. 
Microsoft ei ole vastuussa puutteellisesti täytetyistä, myöhässä toimitetuista, kadonneista, vaikeaselkoisista, varastetuista, viivästyneistä, 
postimerkittömistä, postiennakolla toimitetuista tai väärään osoitteeseen postitetuista hakemuksista. Toimituksia ei tehdä PL-osoitteisiin. 
Jos osallistuja ei ole vastaanottanut HD DVD -levyjä annetun toimitusajan kuluessa, osallistuja voi lähettää kyselyn sähköpostitse 
osoitteeseen: enquiries@hddvdpromotion.co.uk . Ilmaisten HD DVD -levyjen osalta tarjous on rajoitettu sitä koskevaan valikoimaan, ja 
on voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ilmaisia HD DVD -levyjä ei voi palauttaa tai vaihtaa jälleenmyyjillä. Valikoimassa listattujen 
tuotteiden saatavuus voi vaihtua ilman erillistä ilmoitusta. Jos tietty tuote ei ole saatavissa, Microsoft varaa oikeuden korvata sen toisella 
tuotteella. Tarjous ei koske muokattuja, avattuja, palautettuja tai esittelyyn tarkoitettuja tuotteita. Microsoft ei luovuta hakemuksessa 
ilmoitettuja tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta niitä osapuolia, joiden avulla pyydetyt palvelut tai toiminnot 
suoritetaan, tai mikäli lainsäädäntö tätä edellyttää.
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