
Regulamin Oferty 12 filmów do pobrania w aplikacji Privelege Plus 

Promocja rozpoczyna się 1 grudnia 2016 i kończy z dniem 31 grudnia 2016 roku. Kod promocyjny 

należy wykorzystać  w aplikacji Privilege Plus do 31 marca 2017 roku. 

Niniejsza promocja skierowana jest do użytkowników urządzeń Xperia™ XZ, Xperia™ XCompact, 

Xperia™ X, Xperia™ XA, Xperia™ X Performance, które zostaną zakupione pomiędzy 1 a 31 grudnia 

2016 roku oraz aktywowane pomiędzy 1 grudnia 2016 roku, a 9 stycznia 2017 roku. 

Aby skorzystać z kodu promocyjnego wymagane jest zainstalowanie aplikacji Xperia Lounge oraz 

aplikacji Privilege Plus dostępnych w sklepie Google Play. Konieczne jest posiadanie urządzenia 

kompatybilnego z wersją systemu Android v4.2 lub późniejszą. 

Niniejsza promocja daje prawo użytkownikowi urządzenia Xperia™ do pobrania 12 filmów z oferty 

138 tytułów dostępnych w aplikacji Privilege Plus w systemie Android™. Tytuły mogą różnić się w 

zależności od danego rynku. Wartość oferty to 117€ stanowiąca równowartość lokalnej waluty.  

Na jednym urządzeniu Xperia objętym niniejszą ofertą można wygenerować tylko jeden kod 

promocyjny. Firma Sony Mobile zastrzega sobie prawo do wycofania lub przedłużenia promocji w 

dowolnej chwili i bez konieczności powiadamiania uczestników. 

Korzystanie z Privilege Plus wymaga posiadania kredytów na koncie aplikacji. Ważność środków 

wygasa 31 marca 2017 roku. Użytkownicy aplikacji Privilege muszą odebrać przysługujące im kredyty 

filmowe, pobrać filmy i obejrzeć je przynajmniej raz do 31 marca 2017roku, aby nadal być 

właścicielami tych tytułów. Tytuły mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Wszystkie filmy i 

seriale telewizyjne oferowane są w standardowej rozdzielczości lub w rozdzielczości HD, jeśli istnieje 

taka możliwość. Do konta Privilege Plus mogą być przypisane trzy urządzenia. Pobranie wszystkich 

filmów może wymagać dodatkowej pamięci w telefonie - w tym celu zaleca się skorzystać z karty 

pamięci. Aplikacja Privilege Plus może być niedostępna lub nieobsługiwana w niektórych krajach i 

językach. Ikony i obrazy są symulacjami i mają charakter wyłącznie informacyjny. Z oferty mogą 

skorzystać osoby w wieku od 18 lat. Funkcja Wirtualnej Rzeczywistości jest dostępne na wybranych 

urządzeniach. Zalecamy oglądanie w pozycji siedzącej. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję 

obsługi załączoną do urządzenia VR. W przypadku uczucia dyskomfortu, należy natychmiast przerwać 

oglądanie. Użycie funkcji Wirtualnej Rzeczywistości nie jest zalecane dla dzieci poniżej 7-go roku 

życia. 
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 Jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłacenie 

podatków, ceł i innych opłat wynikających z udziału w promocji. 

 Firma Sony Mobile nie daje gwarancji w kwestii korzystania z usług innych firm/ osób trzecich. 

Firma Sony Mobile zastrzega sobie prawo do wycofania, zmiany i anulowania dowolnej części 

niniejszej promocji w dowolnej chwili i bez konieczności powiadamiania uczestników, jeśli uzna, że 

zachodzi taka konieczność lub będzie to konieczne ze względu na zaistniałe okoliczności.  

Uczestnik promocji ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z 

udziałem w promocji (łącznie z kosztem zakupu odpowiedniego urządzenia Xperia). Koszty związane z 

korzystaniem z promocji przez Internet lub sieć komórkową mogą się różnić, dlatego należy 

sprawdzić aktualne stawki u lokalnego usługodawcy. 

Firma Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, odmowę, niepowodzenie czy 

niedostarczenie możliwości korzystania z oferty w ramach niniejszej promocji, zarówno na skutek 

problemów technicznych mających wpływ na komunikację elektroniczną, jak i wszelkich innych 

okoliczności.  

Rezygnacja z otrzymywania od nas materiałów marketingowych może wiązać się z brakiem informacji  

Zwrot objętego promocją urządzenia Xperia powoduje utratę możliwości dalszego korzystania z 

promocji oraz wstrzymanie wszelkich praw wynikających z udziału w promocji. 

Firma Sony Mobile ani żadna z osób lub żaden z podmiotów zaangażowanych w organizację, 

prowadzenie, tworzenie lub dystrybucję niniejszej promocji nie ponoszą w żadnym wypadku 

odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, ani będące 

skutkiem innych działań szkody wynikające z udziału w promocji, ani jakiekolwiek inne szkody. W 

maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność firmy Sony Mobile ogranicza 

się do kwoty maksymalnej 10 EUR. 

  


