
 

 

 

 

VILKÅR 
 

 
Les og gå gjennom følgende vilkår nøye før du deltar i «#TravelByXperia-kampanjen» 

(«kampanjen») organisert av Sony Mobile Communications Inc. Ved å delta i kampanjen, 

skal du anses å ha godtatt disse vilkårene. Kampanjen er på ingen måte sponset, støttet 

eller administrert av eller knyttet til Instagram. Instagram er herved fristilt for alt ansvar 

av hver deltaker i denne kampanjen. 

1. Kampanjen er åpen for personer som har en Instagram-konto og er myndige i sitt 

land eller region på tidspunktet de deltar. Personer som er under myndighetsalder 

ved oppstart, kan ikke delta i kampanjen uten samtykke fra foreldre eller foresatte.  

2.    For å delta i kampanjen må du fullføre følgende trinn:  
 

• Trinn 1: følg @SonyXperia Instagram-kontoen og 
 

• Trinn 2: last opp bilder til Instagram-kontoen din som er tatt av 

deg personlig med en Xperia-enhet og legg til følgende 

emneknagger: 

✓ #TravelByXperia 
 

✓ Navnet på landet eller regionen din, f.eks. #France 
 

✓    Navnet på Xperia-enheten din, f.eks. #Xperia5II (alle 

smarttelefoner i Xperia-serien er tillatt.) 

3.    Bildet/bildene må ha blitt tatt av en smarttelefon i Xperia-serien. Instagram-

kontoen din må være satt til offentlig for å kunne delta i kampanjen.  

4.   Deltakere tillates ikke å tagge eller bidra med nedsettende, ærekrenkende, obskønt, 

pornografisk, profant, truende eller ulovlig materiale (både når det gjelder bilder 

og eventuelle kommentarer/tagger), eller materiale som kan utgjøre eller 

oppmuntre til oppførsel som anses som kriminell eller kan føre til sivilt 

erstatningsansvar, eller på andre måter er i strid med loven eller Instagrams 

brukervilkår. 

5.    Vi velger bildene i tråd med konseptet til kampanjen ut fra 
 

de innsendte bidragene i henhold til disse vilkårene, etter eget skjønn, og deler 

dem på Sony-konsernets nettsteder og sosiale mediekontoer (samlet «våre 

medier»). Etter utvelgelsesprosessen vil vi kontakte deg via Instagram Direct fra 

Instagram-kontoen @SonyXperia for å

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/
https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

 

 

bekrefte detaljene til bildet/bildene. Du erkjenner at vi ikke vil gi noen 

pengeutbetaling, gave eller annen verdi til deg (f.eks. enheter) for å velge 

bildet/bildene. 

6.    Ved å sende inn bilder til kampanjen, garanterer deltakeren at:  
 

1)     bildene overholder disse vilkårene og 
 

Instagrams brukervilkår; 
 

2) bildene er tatt av deltakeren selv med en smarttelefon i Xperia-serien; 

3) deltakeren eier alle rettigheter (inkludert opphavsrett) til å gi lisensen til 

bildene til oss i henhold til disse vilkårene; 

4) bildene ikke bryter rettighetene til noen tredjepart (inkludert retten til 

publisering, personvern eller andre likeverdige rettigheter);  

5)     tillatelse (inkludert tillatelse fra foreldre eller foresatte hvis noe motiv eller 

annen personlig informasjon om barn er inkludert i bildene) er innhentet for å 

bruke bildet og andre personopplysninger til en person inkludert i bildene og 

6) de riktige lisensene, tillatelsene og/eller utgivelsene er innhentet fra eierne for 

å bruke musikk, bilder, video, lyd, bilder, tekst eller annet materiale som 

finnes i slike bilder. Deltakeren erkjenner at innlevering av bilder fra 

tredjepartskilder (inkludert for eksempel andre nettsteder eller blogger) er 

forbudt, og bruk av slike bilder uten tillatelse kan utgjøre brudd på 

opphavsretten. 

7.    Bidrag som deles av oss, kan ekskluderes fra våre medier hvis vi med 

rimelighet fastslår at det har vært brudd på disse vilkårene eller brudd på 

offentlig opptreden og moralitet. 

8.   Deltakeren gir oss en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, gratis lisens til å kopiere, 

modifisere, redigere, tilpasse, publisere, reprodusere, vise, distribuere eller på 

annen måte bruke bildene i alle våre medier (inkludert retten til å underlisensiere 

til andre selskaper i Sony-konsernet). Spesifikt erkjenner og samtykker deltakeren 

i at bildene kan publiseres på våre medier, og at vi kan redigere eller endre de 

valgte bildene(f.eks. beskjæring eller 

tillegg av bilde, musikk og lydeffekter). Enhver annen bruk av bildene vil være etter 

avtale med deltakeren. Deltakeren garanterer at han/hun har de nødvendige 

rettighetene for å gi lisensen som beskrevet i denne delen. Deltakeren samtykker i 

å frasi seg alle moralske rettigheter i bruken av bildene.

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

 

 

9.    Vi påtar oss intet ansvar for bruken av publisering av bildene, og deltakeren skal 

være eneansvarlig for å løse tvister med tredjeparter knyttet til dem, for egen 

regning. Deltakeren samtykker i å kompensere og holde oss, selskaper i Sony-

konsernet, styremedlemmer, ansatte og agenter skadeløse fra og mot eventuelle 

krav, skader, tap, kostnader eller utgifter av noe slag uansett hva som oppstår i 

forbindelse med hans/hennes deltakelse i denne kampanjen, inkludert vår bruk av 

bildene og deltakerens aksept. 

10.  Vi gir ingen garantier, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, angående 

denne kampanjen, annet enn det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Vi er 

ikke ansvarlige for tekniske feil eller feil på Instagram-plattformen som kan 

forhindre en deltaker i å delta i kampanjen eller fra å motta eller sende 

direktemeldinger. Vi søker ikke å unnta ansvar for død eller personskade som 

skyldes egen uaktsomhet. 

11.  Hvis vi unnlater å håndheve noen av disse vilkårene, skal det ikke 

utgjøre en fraskrivelse av den bestemmelsen. 

12.  Med mindre lokal lovgivning i deltakerens land eller region oppgir noe annet, er 

kampanjen og disse vilkårene underlagt lovgivningen i Japan. Enhver tvist 

angående kampanjen skal være underlagt jurisdiksjonen til Tokyo tingrett  som 

domstol i første instans. 


