
*Kampanjaehdot 
Sinulla on 31.8.2018 saakka tai niin kauan kun tavaraa riittää mahdollisuus ostaa Xperia™ XZ2 
(ohjehinta 699€) tai XZ2 Compact (ohjehinta 599€) joltakin jälleenmyyjältä Suomessa ja saada 
kaupan päälle vuoden PlayStation Plus -jäsenyys (arvo noin 59,95€). Voit noutaa PlayStation Plus -
jäsenyytesi Xperia™ Lounge-sovelluksesta uudella Xperia™ XZ2- tai XZ2 Compact -älypuhelimellasi. 
Jäsenyys on saatavilla sovelluksessa 16.9.2018 saakka.  
Vuoden PlayStation Plus -jäsenyyden arvokuponki on voimassa vuoden siitä alkaen, kun se on 
noudettu Lounge-sovelluksesta, ja sitä voi käyttää vain kerran.  
Arvokupongin myöntää Sony Network Entertainment Europe Limited ja sen voivat lunastaa vain 
käyttäjät, joilla on Suomessa rekisteröity Sony Entertainment Network -tili (SEN-tili, aikaisemmin 
PlayStation®Network -tili). Käyttäjän on oltava vähintään 7-vuotias ja alle 18-vuotias tarvitsee 
huoltajan suostumuksen. 
 
SEN-tilit ovat PlayStation™Network (PSN) -palveluehtojen alaisia. 
 
Tietyntyyppisen kuponkikoodin kanssa lunastettavan sisällön/palvelun osalta (riippumatta siitä, onko 
se osa tilausta tai jotakin muuta) saatetaan soveltaa lisärajoituksia ohjelman käyttöehdoissa 
säänneltyjen rajoitusten lisäksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ikäluokitukset ja käyttöoikeudet. Lapset 
eivät saa käyttää sisältöä/palveluja, joiden ikäraja on korkeampi kuin heidän ikänsä. PlayStation®Plus 
-sisältö/-palvelut saattavat vaihdella riippuen tilaajan iästä. Tiettyjen pelien online-toiminnot 
saatetaan peruuttaa kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä ennakkovaroituksella – 
eu.playstation.com/spelservrar ja palvelujen saatavuus ei ole taattu. PlayStation®4 - 
verkkomoninpelitoiminto (mikäli sisältö/palvelu tarjoaa sellaisen) on saatavilla vain käyttäjille, joilla 
on voimassa oleva ja maksettu PlayStation®Plus -tilaus. PlayStation®Plus -tilaukset uusitaan 
automaattisesti tilausjakson umpeuduttua tilauksen uusimisen ehtojen mukaan. Hyväksyt, että 
tilauksen uusiminen maksetaan PSN-lompakollasi. Jos PSN-lompakollasi ei ole katetta, rahat otetaan 
siltä pankkikortilta, jonka olet rekisteröinyt SEN-tilisi osalta (mikäli olet rekisteröinyt kortin), mikäli 
[automaattinen täyttö] on poistettu käytöstä. Voit milloin tahansa poistaa tilauksen automaattisen 
uusimisen käytöstä, jonka jälkeen tilauksesi päättyy tilausjakson lopussa. Lompakossa oleva varat 
voivat lunastaa vain yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on SEN-päätili ja PSN-lompakko. 
 
PSN-lompakon varoilla voidaan maksaa PlayStation™Video- ja PlayStation™Music* -palveluja sekä 
PlayStation®Storen tuotteita ja palveluja. 
 
Sinulla on oltava PlayStation®3, PSP® (PlayStation®Portable), PlayStation®Vita, PlayStation®4 tai muu 
yhteensopiva Sony-järjestelmä sekä laajakaista-, Wi-Fi- tai 3G-internet-yhteys (riippuen Sony-
järjestelmästäsi). Olet itse vastuussa verkkomaksuista. 
 
Tätä kuponkikoodia ei voi vaihtaa käteiseksi, eikä sitä saa myydä tai vaihtaa muilla tavoin. Sitä ei 
korvata, mikäli kadotat sen, mikäli se varastetaan tai mikäli sitä käytetään muulla tavoin ilman 
lupaasi. Sitä voidaan käyttää vain kerran. Arvokuponki umpeutuu 12 kuukautta ostopäivästä. 
 
Täydelliset ehdot pätevät, ks. http://eu.playstation.com/legal 
 



* PlayStation™Music -palvelun käyttö edellyttää, että kelvollinen maksutapa on rekisteröity SEN-
päätilillä. 
 
Sony Mobile varaa itselleen oikeuden muokata kampanjaa, keskeyttää sen tai tehdä siihen lisäyksiä 
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 
Uusien Xperia™ XZ2 - ja XZ2 Compact -älypuhelimiesi toimituksesta vastaa jälleenmyyjä. Sony Mobile 
ei ole vastuussa kadonneista, viivästyneistä, väärään osoitteeseen lähetetyistä, vahingoittuneista tai 
toimittamattomista tuotteista, riippuvat ongelmat sitten teknisistä ongelmista tai muista seikoista. 
Vastaat itse mahdollisista kustannuksista ja maksuista, jotka aiheutuvat osallistumisestasi 
kampanjaan. Kustannukset kampanjaan osallistumisesta internetin tai matkaviestintäverkon kautta 
saattavat vaihdella, joten tarkista ajankohtaiset maksut paikalliselta palveluntarjoajaltasi. 
Sony Mobile ei ota vastuuta osallistumisestasi (tai osallistumatta jättämisestäsi) kampanjaan ja Sony 
Mobile tai muu henkilö tai yksikkö, joka osallistuu kampanjan (tai kampanjatuotteiden) 
järjestämiseen, luomiseen, tuottamiseen tai jakamiseen ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka 
aiheutuvat kampanjaan osallistumisesta (tai osallistumatta jättämisestä). 
Henkilötietoja käsitellään Sony Mobilen tietosuojaperiaatteen mukaan (www.sonymobile.com).  
 


