
 

 
Kampanjvillkor 

 

 

 

 

 

Från 31 augusti till och med den 12 oktober 2018 eller så länge lagret räcker 

(”Kampanjperioden”), har du som köper en Sony Xperia XZ3 av en auktoriserad Sony 

Mobile återförsäljare (gäller endast operatörer och Elgiganten) i Danmark, Finland, Norge 

eller Sverige möjlighet att köpa en Sony BRAVIA® 55AF8 OLED TV 

(”Kampanjprodukten”) till halva priset (värde 12 500 kr). Baserat på ett rekommenderat 

pris på 25 000 kr.  

 

 

 

1. Erbjudandet hittar du i appen Xperia Lounge till och med den 20 Oktober. Xperia 

Lounge finns i din Xperia XZ3 som du köpt under Kampanjperioden. 

2. Hur du går tillväga för att ta del av erbjudandet beskrivs på 

www.sonymobile.com. Betalning för Kampanjprodukten sker med Klarna och 

Klarnas villkor gäller för din betalning. (Credit Card: Visa, MasterCard, Debit 

cards, invoice, etc). 

3. Erbjudandet kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller 

överlåtas till någon annan. 

4. Åldersgräns förekommer. Anställda på Sony Mobile eller deras anhöriga får inte ta 

del av erbjudandet. 

5. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller göra tillägg i kampanjen när som 

helst utan föregående meddelande.  Vi använder oss av tredje part exempelvis 

vad gäller ditt köp av, din betalning för och leverans av Kampanjprodukten och 

vardera part ansvarar för sina respektive åtaganden gentemot dig.  

6. 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 lokal tjänsteleverantör för aktuella 

avgifter.  

7. Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan 

beaktande av motstridig internationell lagstiftning. 

8. Personuppgifter hanteras i enlighet med Sony Mobiles sekretesspolicy 

(www.sonymobile.com) eller tredje parts sekretesspolicy som du kommer göras 

uppmärksam på, samt godkänna, innan sådan part samlar in och behandlar dina 

personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. De personuppgifter du 

lämnar om dig själv kommer behandlas för att kunna administrera kampanjen.  

 

http://www.sonymobile.com/
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