
 

 
VILKÅR OG BETINGELSER 

Læs omhyggeligt følgende vilkår og betingelser, før du deltager i "#TravelByXperia-

kampagne" ("kampagne"), der er organiseret af Sony Corporation. Ved at deltage i 

kampagnen accepterer du nærværende vilkår og betingelser. Kampagnen er på ingen 

måde sponseret, anbefalet eller administreret af eller tilknyttet Instagram. Instagram 

kan på ingen måde holdes ansvarlig for deltagere i kampagnen. 

1. Kampagnen er åben for enkeltpersoner, der har en Instagram-konto, og som er 

myndige i det land eller område, som de befinder sig i på deltagelsestidspunktet. 

Enkeltpersoner, der endnu ikke er myndige på deltagelsestidspunktet, må kun deltage i 

kampagnen med en forælders eller værges samtykke. 

2. Udfør følgende trin for at deltage i kampagnen: 

・Trin 1: Følg @SonyXperia på Instagram. 

・Trin 2: Upload et eller flere billeder og/eller en eller flere videoer, der er taget 

af dig personligt med en Xperia-enhed, til din Instagram-konto, og tilføj 

følgende hashtags: 

✔ #Travel ByXperia 

✔ Navnet på dit land eller område, f.eks. #Denmark 

✔ Navnet på din Xperia-enhed, f.eks. #Xperia1III (alle 

smartphones fra Xperia-serien accepteres). 

3. Billedet/billederne og/eller videoen/videoerne skal være taget med en smartphone 

fra Xperia-serien. Din Instagram-konto skal være offentlig for at kunne deltage i 

kampagnen. 

4. Deltagere må ikke tagge eller uploade materiale, der er ærekrænkende, 

uanstændigt, pornografisk, vanærende, truende eller ulovligt (dette gælder både 

billede(r) og/eller video(er) og eventuelt tilknyttede kommentarer/tags) eller andet 

materiale, der kan udgøre eller opfordre til kriminel adfærd eller civilretligt ansvar eller 

på anden vis være i strid med gældende lov eller Instagrams Anvendelsesvilkår. 

5. Vi vælger et eller flere billeder og/eller en eller flere videoer i overensstemmelse 

med kampagnens koncept på baggrund af de bidrag, der deltager i henhold til 

nærværende vilkår og betingelser og efter eget skøn, og deler dem på Sony-gruppens 

websteder og sociale medier (herunder samlet benævnt "vores medier"). Efter 

udvælgelsen kontakter vi dig via lnstagram Direct fra @SonyXperia lnstagram-kontoen 

for at få bekræftet detaljerne omkring billedet/billederne og/eller videoen/videoerne. Du 

accepterer, at du ikke modtager penge, gaver eller andet af værdi (f.eks. enheder) fra 

os for at vælge billedet/billederne og/eller videoen/videoerne. 



 
 

6. Ved at deltage i kampagnen med et eller flere billeder og/eller en eller flere videoer 

anerkender deltageren følgende: 

1) At billedet/billederne og/eller videoen/videoerne overholder nærværende vilkår og 

betingelser og Instagrams Anvendelsesvilkår. 

2) At billedet/billederne og/eller videoen/videoerne oprindeligt er taget af deltageren 

med en smartphone fra en Xperia-serie. 

3) At deltageren ejer alle rettigheder (herunder ophavsret) til at kunne overdrage 

licensen til billedet/billederne og/eller videoen/videoerne til os i henhold til nærværende 

vilkår og betingelser. 

4) At billedet/billederne og/eller videoen/videoerne ikke i strid med nogen tredjeparts 

rettigheder (herunder ret til offentliggørelse, privatliv eller andre tilsvarende personlige 

rettigheder). 

5) At der er indhentet tilladelse til at bruge billedet/billederne og/eller videoen/videoerne 

og eventuelle andre personlige oplysninger om en person, der måtte findes på 

billedet/billederne og/eller videoen/videoerne (herunder tilladelse fra forældre eller 

værger, hvis der afbilledes et barn eller andre personlige oplysninger om barnet på 

billedet/billederne og/eller videoen/videoerne). 

6) At der er indhentet relevante licenser, tilladelser og/eller udgivelser til at bruge 

eventuel musik, billeder, video, lyd, fotos, tekst eller andet indhold på billedet/billederne 

og/eller videoen/videoerne fra ejerne af det pågældende indhold. Deltageren 

accepterer, at indsendelse af billede(r) og/eller video(er) fra en tredjepartskilde er 

forbudt (herunder f.eks. fra andre websteder eller blogs), og at brug af et sådant 

billede/sådanne billeder og/eller en sådan video/sådanne videoer uden tilladelse kan 

være i strid med ophavsretten. 

7. Bidrag, der deles med os, må til enhver tid og efter eget skøn udelukkes fra 

vores medier. 

8. Deltageren giver os uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, international, vederlagsfri licens til 

at kopiere, ændre, redigere, tilpasse, udgive, gengive, vise, distribuere eller på anden 

vis bruge billedet/billederne og/eller videoen/videoerne i vores medier (herunder ret til 

at tildele underlicens til andre virksomheder 

inden for Sony-gruppen). Deltageren anerkender og 

accepterer især, at billedet/billederne og/eller videoen/videoerne må udgives på vores 

medier, og at vi må redigere eller ændre det eller de valgte billeder og/eller den eller de 

valgte videoer (f.eks. beskæring eller tilføjelse af billede, musik eller en eller flere 

lydeffekter). Enhver anden brug af et eller flere billeder og/eller en eller flere videoer er 

underlagt en aftale med deltageren. Deltageren garanterer at have de nødvendige 

rettigheder til at kunne tildele os den licens, der er beskrevet i nærværende afsnit. 

Deltageren accepterer at frafalde alle moralske rettigheder til brugen af 

billedet/billederne og/eller videoen/videoerne. 

9. Vi er ikke ansvarlige for brugen eller udgivelsen af billedet/billederne og/eller 



videoen/videoerne, og deltageren alene er ansvarlig for – for egen regning – at løse 
enhver tvist med tredjeparter, der vedrører dem. Deltageren accepterer at 
skadesløsholde os, Sony-gruppens virksomheder, direktører, medarbejdere og agenter 
fra og mod ethvert krav, erstatning, tab, omkostninger eller udgifter af enhver slags, der 
måtte opstå som følge af deltagerens deltagelse i denne kampagne, herunder vores 
brug af billedet/billederne og/eller videoen/videoerne og deltagerens accept. 
10. Vi hverken anbefaler eller udsteder garantier for denne kampagne – hverken 

udtrykkeligt eller stiltiende – ud over det, der fremgår udtrykkeligt i nærværende vilkår 

og betingelser. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tekniske fejl eller fejl på Instagram-

platformen eller internettet, der kan forhindre en deltager i at deltage i kampagnen eller 

modtage eller afsende Direct-beskeder. Vi fralægger os ikke ansvar for dødsfald eller 

personskade, der måtte opstå som følge af vores egen forsømmelse. 

11. Manglende håndhævelse af nærværende vilkår og betingelser udgør ikke en 

fraskrivelse af den pågældende bestemmelse. 

12. De i kampagnen nærværende vilkår og betingelser er underlagt japansk lov, 

medmindre det er i strid med lokal lovgivning i deltagerens bopælsland eller -område. 

Enhver tvist i forbindelse med kampagnen er underlagt værnetinget i Tokyo District 

Court som ret af første instans. 


