
*Kampanjvillkor 
Till och med den 31 augusti 2018 eller så länge lagret räcker, har du möjlighet att köpa Xperia™ XZ2 
(cirkapris 7 990 kr) eller XZ2 Compact (cirkapris 5 990 kr) hos någon återförsäljarna i Sverige och få 
ett års medlemskap i PlayStation Plus (värde ca 575 kr) utan extra kostnad. Ditt medlemskap i 
PlayStation Plus finns att hämta ut via Xpera™ Lounge-appen i din nya Xperia™ XZ2 eller XZ2 
Compact, där den finns tillgänglig t.o.m. den 16 september 2018.  
Värdechecken för ett års medlemskap i PlayStation Plus är giltig ett år efter uthämtning från Xperia™ 
Lounge, vid ett tillfälle.  
Värdekoden utfärdas av Sony Network Entertainment Europe Limited och kan bara lösas in av 
användare som har ett Sony Entertainment Network-konto (SEN-konto, tidigare 
PlayStation®Network-konto) registrerat i Sverige. Användaren måste vara 7 år eller äldre och, om 
den är under 18 år, ha målsmans tillstånd. 

SEN-konton lyder under tjänstevillkoren för PlayStation™Network (PSN). 

För viss typ av innehåll/tjänster som kan fås via kupongkod (oavsett om det är en del av en 
prenumeration eller annat) kan specifika ytterligare begränsningar gälla utöver de som regleras av 
användningsvillkor för programvara, såsom åldersmärkning och användarrättigheter. Barn kan inte 
komma åt innehåll/tjänster med högre åldersmärkning än sin ålder. Innehåll/tjänster på och från 
PlayStation®Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder, onlinefunktioner i specifika spel 
kan komma att dras in med skäligt varsel – eu.playstation.com/spelservrar och tjänsternas 
tillgänglighet kan inte garanteras Onlinefunktionalitet för flera spelare på PlayStation®4 (i de fall 
innehåll/tjänster erbjuder detta) finns endast tillgänglig för användare med en aktiv och betald 
PlayStation®Plus-prenumeration. PlayStation®Plus-prenumerationer förnyas automatiskt när 
abonnemangsperioden löper ut, enligt villkoren för förnyelse. Du godkänner att förnyelseavgiften 
dras från din PSN-plånbok. Om du saknar täckning i PSN-plånboken kommer pengar att dras från det 
betalkort du har registrerat för ditt SEN-konto (om du har registrerat något kort), om inte 
[automatisk påfyllning] är avstängd. Du kan när som helst inaktivera automatisk förnyelse, varpå din 
prenumeration löper vidare till abonnemangsperiodens slut. Plånbokspåfyllningar kan bara lösas in 
av personer över 18 år som har ett SEN-huvudkonto och en PSN-plånbok. 

 

Tillgångar i en PSN-plånbok kan användas för att betala för tjänster från PlayStation™Video och 
PlayStation™Music* samt varor och tjänster i PlayStation®Store. 

Du behöver ett PlayStation®3, PSP® (PlayStation®Portable), PlayStation®Vita, PlayStation®4 eller 
annat kompatibelt Sony-system och bredbands-, Wi-Fi- eller 3G-internetuppkoppling (beroende på 
vilket Sony-system du har). Du ansvarar själv för uppkopplingskostnader. 

Denna kupongkod kan inte lösas in mot kontanter och kan inte återförsäljas eller på annat sätt bytas 
ut. Den ersätts inte om du tappar bort den eller om den blir stulen, eller om den på annat sätt 
används utan ditt tillstånd, och är giltig för användning bara en gång. Den löper ut 12 månader efter 
inköpsdatum. 

Fullständiga villkor gäller, se http://eu.playstation.com/legal 



* För åtkomst till PlayStation™Music krävs att en giltig betalningsmetod har registrerats med SEN-
huvudkontot. 
 
Sony Mobile förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller göra tillägg i kampanjen när som helst utan 
föregående meddelande. 
Respektive återförsäljare ansvarar för leveranserna av din nya Xperia™ XZ2 eller XZ2 Compact. Sony 
Mobile är inte ansvariga för förlorade, försenade, feladresserade, skadade eller olevererade 
produkter, oavsett om det beror på tekniska problem eller andra omständigheter. 
Du ansvarar för eventuella kostnader och utgifter som uppstår till följd av ditt deltagande i 
kampanjen. Kostnader för att ta del av kampanjen via internet eller mobilnätet kan variera så 
kontrollera med din lokala tjänsteleverantör för aktuella avgifter. 
Sony Mobile åtar sig inget ansvar för ditt deltagande (eller icke-deltagande) i kampanjen och varken 
Sony Mobile eller någon person eller enhet som deltar i att arrangera, skapa, producera eller 
distribuera kampanjen (eller kampanjprodukterna) åtar sig något ansvar för några som helst skador 
som följer av ditt deltagande (eller icke-deltagande) i kampanjen. 
Personuppgifter hanteras i linje med Sony Mobile sekretesspolicy (www.sonymobile.com).  
 


