
 

 
Kampagnevilkår 

 

 

 

 

 

 

Fra den 31.august til og med den 12.oktober 2018, eller så længe lager haves 

("kampagneperioden"), har du mulighed for at købe et Sony BRAVIA® 55AF8 OLED-TV 

("kampagneproduktet") til halvdelen af prisen (9.000 kr.), når du køber en 

Sony Xperia XZ3 hos en autoriseret Sony Mobile-forhandler (gælder kun operatører og 

Elgiganten) i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Dette er baseret på den vejledende 

udsalgspris på 18.000 kr.  

 

 

 

 

1. Du kan finde tilbuddet i Xperia Lounge-appen til og med den 20.oktober 2018. Du 

finder Xperia Lounge-appen på den Xperia XZ3, du købte i kampagneperioden. 

2. Du kan få oplysninger om, hvordan du kan drage fordel af tilbuddet, på 

www.sonymobile.com. Betaling for kampagneproduktet skal ske via Klarna, og 

Klarnas betalingsvilkår og -betingelser gælder. (Kreditkort: Visa, MasterCard, 

hævekort, faktura m.m.). 

3. Tilbuddet kan ikke ombyttes til kontanter, byttes til andet eller overdrages til en 

anden. 

4. Minimumsaldersgrænsen gælder for købet. Sony Mobile-medarbejdere og deres 

familiemedlemmer må ikke gøre brug af tilbuddet. 

5. Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre, afslutte eller lave tilføjelser til 

kampagnen uden forudgående varsel. Vi samarbejder med tredjeparter med 

hensyn til eksempelvis dit køb af, din betaling for og vores levering af 

kampagneproduktet. Hver part er ansvarlig for at overholde sine forpligtelser 

over for dig.  

6. Du er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger eller udgifter, der måtte opstå 

som følge af din deltagelse i kampagnen. Omkostninger for at deltage i 

kampagnen via internettet eller mobilnetværket kan variere. Du kan få oplyst de 

gældende takster hos den lokale tjenesteudbyder.  

7. Disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til svensk lov, 

medmindre det drejer sig om forhold, hvor dette strider mod gældende 

international lovgivning. 

8. Personoplysninger behandles i henhold til Sony Mobiles politik om beskyttelse af 

personoplysninger (www.sonymobile.com) eller en tredjeparts politik om 

beskyttelse af personoplysninger, hvilket du vil blive gjort opmærksom på og skal 

godkende, før en sådan part indsamler og behandler dine personoplysninger i 

henhold til gældende lovgivning. De personoplysninger, du giver om dig selv, vil 

blive behandlet med det formål at administrere kampagnen.   
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