
VILLKOR 

Läs och granska följande villkor noggrant innan du anmäler dig till ”kampanjen #WowXperia” 

(”Kampanjen”) som organiseras av Sony Corporation. Genom att anmäla dig till kampanjen 

anses du ha godkänt villkoren. Kampanjen är inte i något avseende sponsrad, godkänd eller 

administrerad av, eller kopplad till, Instagram. Instagram befrias härmed från allt ansvar av 

varje deltagare i Kampanjen. 

1. Kampanjen är öppen för personer som har ett Instagram-konto och som har uppnått 

myndighetsåldern i sitt land eller sin region vid tiden för anmälan. Personer som är omyndiga 

vid tiden för anmälan får inte anmäla sig till Kampanjen utan samtycke från en förälder eller 

vårdnadshavare. 

2. Följande steg krävs för att delta i Kampanjen: 

・Steg 1: Följ kontot @SonyXperia på Instagram, och 

・Steg 2: Ladda upp ett eller fler foton och/eller filmer till ditt Instagram-konto som du 

själv har tagit med en Xperia-enhet och lägg till följande hashtaggar: 

✔#WowXperia 

✔Namnet på ditt land eller din region, t.ex. #Tyskland 

✔Namnet på din Xperia-enhet, t.ex. #Xperia1lV (Alla 

smartphones i Xperia-serien godtas.) 

3. Fotona och/eller filmerna måste vara tagna med en smartphone i Xperia-serien. Ditt 

Instagram-konto måste vara inställt som offentligt för att du ska kunna delta i Kampanjen. 

4. Deltagare får inte tagga eller bidra med ärekränkande, obscent, pornografiskt, smädande, 

hotfullt eller olagligt material (både vad gäller foton och/eller filmer och relaterade 

kommentarer/taggar) eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra till uppträdande 

som kan betraktas som kriminellt eller ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt 

bryter mot Instagrams användningsvillkor. 

5. Vi väljer ut foton och/eller filmer i enlighet med Kampanjens koncept bland de deltagande 

bidragen i enlighet med dessa villkor, efter eget gottfinnande, och delar på Sony-koncernens 

webbplatser och konton i sociala medier (tillsammans ”våra medier”). Efter urvalsprocessen 

kontaktar vi dig via Instagram Direct från Instagram-kontot @SonyXperia i syfte att verifiera 

uppgifterna om fotot eller fotona och/eller filmen eller filmerna. Du bekräftar att du inte 

kommer att få någon betalning, gåva eller annat värde in natura (t.ex. enheter) i utbyte mot att 

vi valt bilden/bilderna och/eller filmen/filmerna. 

6. Genom att skicka in foton och/eller filmer till kampanjen försäkrar deltagaren att: 

1) fotona och/eller filmerna uppfyller dessa villkor och lnstagrams 

användarvillkor, 



2) fotona och/eller filmerna är original som deltagaren tagit med en smartphone i Xperia-

serien, 

3) deltagaren äger alla rättigheter (bland annat upphovsrätt) att bevilja oss licens för fotona 

och/eller filmerna i enlighet med dessa villkor, 

4) fotona och/eller filmerna inte åsidosätter tredje parters rättigheter (bland annat 

publiceringsrätten och rätten till integritet och motsvarande personliga rättigheter), 

5) tillstånd har erhållits att använda fotot och/eller filmen och annan personlig information i 

fotot och/eller filmen (bland annat tillstånd från föräldrar och vårdnadshavare om det finns 

foton på barn eller annan personlig information om barn i fotot och/eller filmen), och 

6) korrekta licenser, tillstånd och/eller versioner har erhållits för att använda musik, bilder, 

video, ljud, foton, text eller andra material i fotona och/eller filmerna från ägarna till dessa. 

Deltagaren bekräftar att det är förbjudet att skicka in foton och/eller filmer från 

tredjepartskällor (till exempel andra webbplatser eller bloggar) och att användning av sådana 

foton och/eller filmer utan tillstånd kan utgöra ett brott mot upphovsrätten. 

7. Bidrag som delats av oss kan komma att tas bort från våra medier när som 

helst, efter eget gottfinnande. 

8. Deltagaren beviljar oss en oåterkallelig, icke-exklusiv, global, kostnadsfri licens att kopiera, 

modifiera, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på andra sätt 

använda fotona och/eller filmerna i våra medier (bland annat rätten att utfärda underlicenser 

till andra företag inom Sony-koncernen). Deltagaren bekräftar och godkänner att fotona 

och/eller filmerna kan komma att publiceras på våra medier och att vi kan komma att redigera 

eller förändra fotona och/eller filmerna som väljs (t.ex. beskära eller göra tillägg av bilder, 

musik eller ljudeffekter). Eventuell annan användning av fotona och/eller filmerna kommer att 

bli föremål för en överenskommelse med deltagaren. Deltagaren försäkrar att han/hon 

innehar de rättigheter som krävs för att bevilja licensen som beskrivs i detta avsnitt. 

Deltagaren samtycker till att avstå från alla ideella rättigheter vad gäller användning av fotona 

och/eller filmerna. 

9. Vi tar inget ansvar vad gäller publicering av fotona och/eller filmerna och deltagaren har 

ensamt ansvar för att på egen bekostnad lösa eventuella tvister med tredje part gällande 

fotona. Deltagaren samtycker till att friskriva oss, Sony, våra dotterbolag, chefer, medarbetare 

och ombud från ansvar vid eventuella krav, skador, förluster, kostnader eller utgifter som 

uppstår i samband med deltagandet i tävlingen, inklusive vår användning av fotona och/eller 

filmerna och deltagarens godkännande. 

10. Vi gör inga utfästelser och garanterar ingenting, varken uttryckligen eller underförstått, 

vad gäller tävlingen och priserna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Vi tar 

inget ansvar 



för eventuella tekniska fel eller andra fel på plattformen Instagram eller på internet som 

hindrar deltagare från att delta i Kampanjen eller ta emot och skicka direktmeddelanden. Vi 

strävar inte efter att undantas från ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår till följd 

av vår egen försumlighet. 

11. Även om Sony skulle misslyckas med att verkställa någon av dessa regler eller villkor så ska 

bestämmelsen inte undantas. 

12. Såvida inte lokal lagstiftning i deltagarens land eller region föreskriver något annat lyder 

Kampanjen och dessa villkor under Japans lagar. Alla eventuella tvister gällande Kampanjen 

omfattas av behörigheten hos Tokyos distriktsdomstol som domstol i första instans. 


