
*Kampagnevilkår 
Til og med den 31. august 2018, eller så længe lager haves, har du mulighed for at købe Xperia™ XZ2 
(cirkapris 5.999 kr.) eller XZ2 Compact (cirkapris 4.499 kr.) hos visse forhandlere i Danmark og få et 
års PlayStation Plus-medlemskab (værdi ca. 450 kr.) uden ekstra omkostninger. Dit PlayStation Plus-
medlemskab kan downloades via Xperia™ Lounge-appen på din nye Xperia™ XZ2 eller XZ2 Compact, 
hvor det er tilgængeligt til og med den 16. september 2018.  
Værdikuponen på et års PlayStation Plus-medlemskab er gyldig i et år efter download fra Xperia™ 
Lounge, og medlemskabet kan kun hentes én gang.  
Værdikoden er udstedt af Sony Network Entertainment Europe Limited og kan kun indløses af 
brugere, som har en Sony Entertainment Network-konto (SEN-konto, tidligere PlayStation®Network-
konto), der er registreret i Danmark. Brugeren skal være mindst 7 år gammel, og hvis vedkommende 
er under 18 år, skal han/hun have tilladelse fra forælder eller værge. 
 
SEN-kontoen er underlagt servicevilkårene for PlayStation™Network (PSN). 
 
For visse typer indhold/tjenester, som kan fås via kuponkode (uanset om det sker som en del af et 
abonnement eller på anden måde), kan der gælde særlige yderligere begrænsninger ud over dem, 
der er omfattet af vilkårene for brug af softwaren, f.eks. aldersmærkning og brugerrettigheder. Børn 
kan ikke få adgang til indhold/tjenester med en højere aldersmærkning end deres alder. 
Indhold/tjenester på og fra PlayStation®Plus kan variere afhængigt af abonnentens alder, 
onlinefunktioner i specifikke spil kan blive trukket tilbage med rimeligt varsel – 
eu.playstation.com/spilservere, og det kan ikke garanteres, at tjenesterne er tilgængelige. 
Onlinefunktionalitet til flere spillere på PlayStation®4 (hvor indhold/tjenester tilbyder dette) er kun 
tilgængelig for brugere med et aktivt og betalt PlayStation®Plus-abonnement. PlayStation®Plus-
abonnementer fornys automatisk, når abonnementsperioden udløber, i overenstemmelse med 
vilkårene for fornyelse. Du accepterer, at fornyelsesgebyret trækkes via din PSN-wallet. Hvis der ikke 
er dækning i din PSN-wallet, trækkes beløbet fra det betalingskort, du har registreret på din SEN-
konto (hvis du har registreret et kort), medmindre [automatisk påfyldning] er slået fra. Du kan når 
som helst deaktivere automatisk fornyelse, hvorefter dit abonnement løber videre indtil 
abonnementsperiodens ophør. Wallet-påfyldning kan kun foretages af personer over 18 år, som har 
en SEN-hovedkonto og en PSN-wallet. 
 
Midlerne i en PSN-wallet kan bruges til at betale for tjenester fra PlayStation™Video og 
PlayStation™Music* samt varer og tjenester i PlayStation®Store. 
 
Du skal bruge en PlayStation®3, PSP® (PlayStation®Portable), PlayStation®Vita, PlayStation®4 eller et 
andet kompatibelt Sony-system samt en bredbånds-, wi-fi-, eller 3G-internetforbindelse (alt efter 
hvilket Sony-system du har). Du er selv ansvarlig for tilslutningsomkostningerne. 
 
Denne kuponkode kan ikke indløses til kontanter og kan ikke videresælges eller på anden måde 
ombyttes. Den bliver ikke erstattet, hvis du mister den, hvis den bliver stjålet, eller hvis den på anden 
måde anvendes uden din tilladelse, og den kan kun bruges én gang. Den udløber 12 måneder efter 
købsdatoen. 
 
Se de fuldstændige vilkår på http://eu.playstation.com/legal 



 
* Adgang til PlayStation™Music kræver, at der er registreret en gyldig betalingsmetode på SEN-
hovedkontoen. 
 
Sony Mobile forbeholder sig retten til at ændre, afbryde eller supplere kampagnen når som helst 
uden forudgående meddelelse. 
De respektive forhandlere er ansvarlige for leverancerne af din nye Xperia™ XZ2 eller XZ2 Compact. 
Sony Mobile er ikke ansvarlig for mistede, forsinkede, fejladresserede, beskadigede eller ikke-
leverede produkter, uanset om dette skyldes tekniske problemer eller andre omstændigheder. 
Du har ansvaret for eventuelle omkostninger og udgifter, der opstår som følge af din deltagelse i 
kampagnen. Omkostninger forbundet med at deltage i kampagnen via internet eller mobilnet kan 
variere, så du bedes kontrollere eventuelle gebyrer hos din serviceudbyder. 
Sony Mobile påtager sig intet ansvar for din deltagelse (eller ikke-deltagelse) i kampagnen, og 
hverken Sony Mobile eller nogen person eller enhed, som deltager i at arrangere, skabe, producere 
eller distribuere kampagnen (eller kampagneprodukterne), påtager sig noget ansvar for nogen som 
helst skader, der opstår som følge af din deltagelse (eller ikke-deltagelse) i kampagnen. 
Personoplysninger håndteres i overensstemmelse med Sony Mobiles politik for personlige 
oplysninger (www.sonymobile.com).  
 


