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Få 400krKøb Xbox 360 
250 GB og et af 
fem udvalgte 
produkter.* 

*Tilbuddet gælder ved køb af Xbox 360 
250 GB (med eller uden Kinect) samt et 
af spillene Halo 4, Forza Horizon, Dance 
Central 3, Nike+ Kinect Training eller  
12 måneders LIVE Gold.

retur.

Kuponen og kopien af kvitteringen sendes til: Microsoft Danmark, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, “Xbox Moneyback” 
 
Tilbuddet gælder fra 23. november 2012 til og med 27. januar 2013 i forbindelse med køb af Xbox 360 250 GB eller Xbox 360 250 GB med Kinect og et af 
produkterne: Halo 4, Forza Horizon, Dance Central 3, Nike+ Kinect Training eller 12 måneders LIVE Gold. Kuponen skal være Microsoft i hænde senest den 15. 
februar 2013. Tilbuddet gælder kun i Danmark, én gang per husstand og kan ikke kombineres med andre tilbud. Samtlige produkter skal være købt samtidig og 
fremgå af samme kvittering. Udbetaling sker via indsættelse på en bankkonto og kan tage op til otte uger. Eventuelle lokale bankafgifter kan forekomme, og disse 
fratrækkes beløbet til udbetaling. Microsoft påtager sig ikke ansvaret for og behandler ikke ufuldstændige, ulæselige eller bortkomne forsendelser. En SWIFT/BIC-
kode identificerer din bank internationalt. Et IBAN-nummer er en variant af dit bankkontonummer, som anvendes ved udlandsbetalinger. Spørg din bank,  
hvis du har brug for flere oplysninger. Microsoft DK er ansvarlig for de personlige oplysninger, som du angiver på denne kupon. Kontakt Microsoft DK,  
hvis du ønsker yderligere oplysninger om varetagelse af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at foretage rettelser i disse. 
 
Spørgsmål besvares af Microsofts kundeservice på 82333100. Få flere oplysninger på websiden www.xbox.com/da-DK/moneyback.

Send os en kopi af købs- 
kvitteringen og denne kupon, så 
sætter vi pengene ind på din konto. 
Mærk kuverten ”Xbox Moneyback”. 
Umærkede kuverter behandles ikke.  
 
Microsoft Danmark
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
“Xbox Moneyback”

Fornavn: 

Efternavn: 

Firma: 

Gadenavn: 

Postnummer:                                           Sted: 

Land: 

Bankoplysninger 

Bank: 

IBAN:**   

BIC / SWIFT:** 

**Du finder disse oplysninger på din banks hjemmeside eller via bankens kundeservice.


