WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ: DO NINIEJSZEJ UMOWY
MAJĄ ZASTOSOWANIE ZASADY WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU
ORAZ WYŁĄCZENIA POZWÓW ZBIOROWYCH, ZGODNIE Z ZAPISAMI PKT. 16.
LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
NINIEJSZA LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
(ZWANE DALEJ UMOWĄ) REGULUJĄ KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (ORAZ
WSZELKICH JEGO AKTUALIZACJI), WSZELKICH USŁUG ONLINE LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ
UMOWĄ TREŚCI DO POBRANIA, OPROGRAMOWANIA (W TYM RÓWNIEŻ OPROGRAMOWANIA
TYPU FIRMWARE), WSZELKICH POWIĄZANYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH (łącznie zwanych
Urządzeniami peryferyjnymi), POWIĄZANYCH NOŚNIKÓW, MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH ORAZ
DOKUMENTACJI (łącznie zwanych Oprogramowaniem). JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ W
ROZUMIENIU LOKALNYCH PRZEPISÓW LUB OSOBĄ PONIŻEJ 18 (OSIEMNASTEGO) ROKU ŻYCIA
(NALEŻY PRZYJĄĆ WYŻSZY WIEK), PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA POPROŚ RODZICA LUB OPIEKUNA O PRZECZYTANIE I ZAAKCEPTOWANIE
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY W TWOIM IMIENIU. ZALEŻNIE OD SPOSOBU POZYSKANIA I
UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, OTWARCIE NINIEJSZEGO PAKIETU, POBRANIE,
INSTALACJA, KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB KLIKNIĘCIE PRZYCISKU
AKCEPTUJĄCEGO OZNACZA PRZYJĘCIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY ZAWIERANEJ Z
ACTIVISION (DALEJ ZWANEJ Activision), ZGODNIE Z PKT. 17. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻESZ ZAINSTALOWAĆ, KOPIOWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z
OPROGRAMOWANIA. KLIKNIĘCIE PRZYCISKU AKCEPTUJĄCEGO WARUNKI UMOWY,
ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA, SKOPIOWANIE GO LUB UŻYCIE WYKLUCZA
ODRZUCENIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ.
OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ: W PRZYPADKU BRAKU
ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWROTU URZĄDZENIA
PERYFERYJNEGO I OPROGRAMOWANIA W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZA NIE. MOŻNA
TEGO DOKONAĆ W TERMINIE 30 (TRZYDZIESTU) DNI OD DATY ZAKUPU. W TYM CELU NALEŻY
ZADZWONIĆ POD NUMER (310) 255-2050 (AMERYKA PÓŁNOCNA) LUB WEJŚĆ NA STRONĘ
http://support.activision.com. POLITYKA PRYWATNOŚCI ACTIVISION JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM
http://www.activision.com/legal/privacy-policy, STANOWI CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY I UZNAJE SIĘ, ŻE
JEJ POSTANOWIENIA ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE WRAZ Z ZAWARCIEM UMOWY. WŁĄCZA SIĘ JE
DO TREŚCI UMOWY PRZEZ ODNIESIENIE.
OSOBY ZAMIESZKAŁE POZA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ: W PRZYPADKU BRAKU
ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY (LUB NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ RODZICA LUB
OPIEKUNA), NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA ANI Z ŻADNEJ JEGO CZĘŚCI.
KLIKAJĄC PRZYCISK "AKCEPTUJ", POTWIERDZASZ, ŻE JESTEŚ OSOBĄ FIZYCZNĄ POWYŻEJ 18
(OSIEMNASTEGO) ROKU ŻYCIA LUB ŻE TWÓJ OPIEKUN PRAWNY ZAAKCEPTOWAŁ
POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA ZAPISY ZWIĄZANE Z
NINIEJSZĄ UMOWĄ, WARUNKI ZWROTU OPROGRAMOWANIA OKREŚLAJĄ PRAWA PRZYZNANE
USTAWOWO NA TERENIE PAŃSTWA, W KTÓRYM OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO NABYTE. WIĘCEJ
INFORMACJI NA STRONIE http://support.activision.com. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEGO
AKAPITU NIE MA WPŁYWU NA USTAWOWE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
OPROGRAMOWANIA. PRAWA DOTYCZĄCE USŁUG ONLINE ORAZ TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W
RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI OMÓWIONO W PKT. 12 ORAZ 13. KORZYSTANIE Z
OPROGRAMOWANIA MUSI SIĘ ODBYWAĆ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI POLITYKI
PRYWATNOŚCI ACTIVISION, OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE http://www.activision.com/legal/privacypolicy.
Z WYŁĄCZENIEM PKT. 16 (DOTYCZĄCEGO ARBITRAŻU I POZWÓW ZBIOROWYCH), ACTIVISION
ZASTRZEGA PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY, W DOWOLNYM
MOMENCIE I W DOWOLNY SPOSÓB, W TYM, MIĘDZY INNYMI, PRZEZ (1) OPUBLIKOWANIE ZMIAN
NA STRONIE http://support.activision.com/license LUB (2) WYMAGANIE KLIKNIĘCIA PRZYCISKU
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AKCEPTUJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY. NIEZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WPROWADZONYCH ZMIAN. JEŻELI WPROWADZANE
W PRZYSZŁOŚCI ZMIANY TREŚCI UMOWY OKAŻĄ SIĘ NIE DO PRZYJĘCIA LUB SPOWODUJĄ
DZIAŁANIE NIEZGODNE Z JEJ ZAPISAMI, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAMKNĄĆ OPROGRAMOWANIE
I PRZESTAĆ Z NIEGO KORZYSTAĆ. JEŻELI JAKIEKOLWIEK ZMIANY BĘDĄ WPROWADZANE W
PRZYSZŁOŚCI NA ZASADZIE „KLIKNIJ, ŻEBY ZAAKCEPTOWAĆ”, KORZYSTANIE Z
OPROGRAMOWANIA NIE BĘDZIE DOZWOLONE, DOPÓKI UMOWA O ZMIENIONEJ TREŚCI NIE
ZOSTANIE ZAAKCEPTOWANA.
1.

USŁUGI I DODATKOWE WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA: KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH
FUNKCJI OPROGRAMOWANIA, W TYM CZĘŚCI ONLINE LUB MULTIPLAYER, LUB ZE
ZAKTUALIZOWANYCH FUNKCJI, MOŻE WYMAGAĆ PRZYJĘCIA DODATKOWYCH WARUNKÓW
ŚWIADCZENIA USŁUG. TREŚĆ DODATKOWYCH WARUNKÓW ZOSTANIE PRZEKAZANA Z
CHWILĄ ICH UDOSTĘPNIENIA. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA DODATKOWE WARUNKI
MOŻE NIE BYĆ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DODATKOWYCH FUNKCJI, KTÓRYCH TE
WARUNKI DOTYCZĄ.

2.

Ograniczona licencja na użytkowanie: Z zastrzeżeniem wszelkich wymagań systemowych Activision udziela
Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego i ograniczonego prawa oraz licencji na instalację i
użytkowanie jednej kopii składowych części Oprogramowania, wyłącznie na użytek osobisty. Activision
zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały udzielone. Niniejsze Oprogramowanie udostępniane jest na
zasadzie licencji, a nie sprzedaży. W ramach licencji nie udziela się Użytkownikowi żadnych praw własności
do Oprogramowania. Udzielenia licencji nie należy interpretować jako sprzedaży praw do Oprogramowania.
Niniejsza Umowa odnosi się również do łatek i aktualizacji Oprogramowania, o ile łatki lub aktualizacje nie są
udostępniane na podstawie odrębnych warunków dodatkowych. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO
WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI DO
PRODUKTÓW CZY TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG (ZGODNIE Z
DEFINICJĄ PRZEDSTAWIONĄ PONIŻEJ), W TYM MIĘDZY INNYMI DO KONT ONLINE, WALUTY
WIRTUALNEJ CZY WIRTUALNYCH TOWARÓW, POZA PRAWAMI UDZIELONYMI W RAMACH
LICENCJI. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE
WSZELKIE PRAWA DO PRODUKTÓW I TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA
USŁUG PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ WYŁĄCZNIE ACTIVISION, W NAJSZERSZYM
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
OSOBY ZAMIESZKAŁE POZA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ: W celu uniknięcia
nieporozumień, zapisy pkt. 2 nie ograniczają prawa sprzedaży lub przeniesienia nabytego legalnie dysku z
Oprogramowaniem.

3.

WARUNKI LICENCJI: Niniejsza licencja podlega następującym ograniczeniom („Ograniczenia licencji”).
Jakiekolwiek użycie Programu z naruszeniem Ograniczeń licencji spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie
licencji, a dalsze używanie Programu będzie stanowić naruszenie praw autorskich Activision i innych praw do
Programu.
Użytkownik zobowiązuje się, że samemu ani przez przyzwolenie nie będzie: (1) wykorzystywał Programu do
celów komercyjnych; (2) niezależnie od wymagań systemowych korzystał z Programu na więcej niż jednym
systemie jednocześnie; (3) tworzył kopii części lub całości Programu; (4) nie ograniczając powyższego (3),
kopiował Programu na dysk twardy lub inne urządzenia do przechowywania danych, chyba że Program
samoczynnie stworzy kopię podczas instalacji lub użytkownik pobiera Program od sprzedawcy internetowego
autoryzowanego przez Activision; (5) współkorzystał z Programu przez sieć wraz z innymi użytkownikami lub
poprzez dostęp zdalny, wliczając w to wszelkie sposoby korzystania z Programu przez sieć, niewymienione w
opisie funkcjonalności programu; (6) sprzedawał, wypożyczał, wynajmował, udzielał licencji, rozpowszechniał
ani w żaden inny sposób przesyłał Programu; (7) zgodnie z obowiązującymi prawami dokonywał inżynierii
wstecznej, pozyskiwał kodu źródłowego, modyfikował, dekompilował, rozkładał na komponenty ani tworzył
dzieł naśladujących oprogramowanie czy inną zastrzeżoną technologię zawartą w Programie, częściowo lub w
całości; (8) tworzył, rozwijał, modyfikował, rozpowszechniał ani używał jakiegokolwiek niedozwolonego
oprogramowania, by zyskać przewagę w dowolnych lokalnych, sieciowych lub wieloosobowych trybach gry,
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co podlega sankcjom określonym przez Activision; (9) usuwał, blokował ani pomijał jakichkolwiek informacji
lub etykiet dotyczących praw własności, znajdujących się na Programie lub wewnątrz Programu; (10) używał
Programu, uzyskiwał do niego dostęp, pobierał go, jak i eksportował, reeksportował lub przesyłał w jakikolwiek
sposób, który narusza obowiązujące przepisy eksportowe, sankcje ekonomiczne oraz przepisy i regulacje
importowe, w tym m.in. amerykański zbiór przepisów eksportowych „EAR” (Export Administration
Regulations) oraz regulacje opublikowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”)
Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.
O ile Activision wyraźnie tego nie dopuści oraz zgodnie z odnośnym prawem lokalnym, UŻYTKOWNIK NIE
ZEZWOLI NA TO, ABY OPROGRAMOWANIE URZĄDZENIA PERYFERYJNEGO LUB JEGO
DOWOLNA CZĘŚĆ BYŁY ŁĄCZONE Z PRODUKTAMI INNYM NIŻ OPROGRAMOWANIE, BYŁY W
NIE WŁĄCZANE LUB Z NIMI UŻYTKOWANE. WSZELKIE PRAWA UDZIELONE NA MOCY
NINIEJSZEJ UMOWY (W TYM DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA W
URZĄDZENIU PERYFERYJNYM) WYGASAJĄ NIEZWŁOCZNIE W CHWILI NARUSZENIA
JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW UMOWY, ZAPISÓW NINIEJSZEGO AKAPITU, LUB JEŻELI
UŻYTKOWNIK POSŁUŻY SIĘ OPROGRAMOWANIEM W URZĄDZENIU PERYFERYJNYM W
SPOSÓB, KTÓRY NIE JEST WYRAŹNIE DOZWOLONY W NINIEJSZEJ UMOWIE.
Podczas korzystania z Oprogramowania zabrania się: (A) nękania innych uczestników, użytkowników lub
innych osób fizycznych lub podmiotów, grożenia im, zawstydzania ich, robienia im przykrości lub
powodowania dyskomfortu; (B) przesyłania jakichkolwiek treści tworzonych przez użytkowników (zgodnie z
definicją pkt. 14), które Activision uznaje za uciążliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, napastliwe,
zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne lub dyskryminujące na tle rasowym, seksualnym,
etnicznym lub niewłaściwe z innych powodów; (C) podszywania się pod osobę lub podmiot, w szczególności
pod Activision; (D) zakłócania normalnego działania Oprogramowania lub podejmowania innych działań, które
mają negatywny wpływ na innych uczestników lub psują ogólne wrażenie z użytkowania Oprogramowania; (E)
przekazywania lub przesyłania niezamawianych reklam, materiałów promocyjnych lub tym podobnych treści;
(F) naruszania przepisów prawa, innych regulacji prawnych oraz postanowień traktatów, celowo oraz
niecelowo, w trakcie korzystania z Oprogramowania lub uzyskiwania dostępu do niego; (G) wysyłania
wiadomości o tej samej treści (tj. „spamowania”); lub (H) naruszania prywatności lub jakichkolwiek praw innej
osoby lub podmiotu, w tym między innymi praw własności intelektualnej.
Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (1) nie podlega sankcjom ani ograniczeniom eksportowym nałożonym
przez Stany Zjednoczone i zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami ma prawo korzystać z Programu;
(2) nie zamieszkuje ani nie przebywa na stałe w kraju ani regionie częściowo lub całkowicie objętym sankcjami
/ embargami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, chyba że korzystanie z Programu w danym kraju lub
regionie jest dozwolone przez prawo Stanów Zjednoczonych; (3) nie jest urzędnikiem, pracownikiem, agentem
ani zleceniobiorcą pośrednio lub bezpośrednio działającym lub podającym się za działającego dla lub w imieniu
rządu (wliczając wszelkie organizacje polityczne, agencje oraz ich pośredników, jak również wszelkie
podmioty bezpośrednio lub pośrednio należące do lub kontrolowane przez wymienione powyżej ciała) lub partii
politycznej (np. Komunistycznej Partii Kuby czy Partii Pracy Korei) objętych sankcjami / embargami
nałożonymi przez Stany Zjednoczone, ani żadnych innych podmiotów znajdujących się w kraju lub regionie
objętym sankcjami / embargami nałożonymi przez Stany Zjednoczone; (4) nie będzie korzystać z Programu w
celach związanych z działalnością zabronioną przez prawo Stanów Zjednoczonych.
Rodzice i opiekunowie dzieci poniżej wieku pełnoletności pod ich opieką lub poniżej 18 roku życia, w
zależności od tego, który z tych okresów jest większy, zgadzają się, że będą odpowiedzialni za wszystkie
sposoby korzystania z Programu przez dziecko, niezależnie od tego, czy na takie użycie wyrazili zgodę.
4.

PRAWO WŁASNOŚCI: Wszelkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej do Programu są
własnością Activision, podmiotów stowarzyszonych Activision lub licencjodawców Activision. Program jest
chroniony prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki, międzynarodowymi traktatami dotyczącymi
praw autorskich, konwencjami i innymi prawami. Program może zawierać określone materiały objęte licencją, a
licencjodawcy Activision mogą chronić swoje prawa w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej
Umowy. NINIEJSZYM POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE MASZ PRAWA WŁASNOŚCI DO
ŻADNYCH KONT PRZECHOWYWANYCH LUB UMIESZCZANYCH W SYSTEMIE ACTIVISION, A
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PONADTO POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE PRAWA DOTYCZĄCE TYCH KONT
NA ZAWSZE NALEŻĄ DO ACTIVISION. ACTIVISION MOŻE ZAWIESIĆ, ZAKOŃCZYĆ, ZMIENIĆ
LUB USUNĄĆ DOWOLNE Z TYCH KONT W DOWOLNEJ CHWILI I Z DOWOLNEGO POWODU, ZA
POWIADOMIENIEM LUB BEZ.
5.

ŁATKI I AKTUALIZACJE: Activision może udostępniać lub przekazywać obowiązkowe łatki, aktualizacje
lub modyfikacje Oprogramowania, które należy zainstalować, aby dalej korzystać z Oprogramowania.
Activision może aktualizować Oprogramowanie zdalnie, nie informując o tym Użytkownika. Użytkownik
wyraża zgodę na instalację tych łatek, aktualizacji i modyfikacji. Łatki, aktualizacje i modyfikacje wymagają
szerokopasmowego łącza internetowego. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego leży
wyłącznie w gestii Użytkownika, który poniesie koszty jego użytkowania.

6.

OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT (OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERYTORIUM
AMERYKI PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII):
6(A) Activision gwarantuje pierwotnemu nabywcy niniejszego Oprogramowania, będącemu konsumentem, że
nośnik fizyczny, na którym zapisane jest Oprogramowanie, oraz wszelkie akcesoria fizyczne (zwane łącznie
Produktami), pozostaną wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez 90 dni od daty zakupu. Jeżeli
Produkty okażą się wadliwe do 90 dni od pierwszego zakupu, Activision nieodpłatnie wymieni wadliwe
Produkty w 90 dni po otrzymaniu Oprogramowania (opłacona wysyłka pocztowa, załączony dowód zakupu z
datą zakupu), pod warunkiem, że Produkty będą dalej produkowane przez Activision. Jeżeli Produkty nie będą
już dostępne, Activision zastrzega sobie prawo do zamiany na podobne towary o tej samej lub większej
wartości. Niniejsza gwarancja jest ograniczona wyłącznie do Produktów dostarczonych pierwotnie przez
Activision i nie obejmuje zwykłego zużycia. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli usterka wynika z
nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbania. Wszelkie rękojmie ogranicza się do opisanego powyżej okresu
90 dni. O ILE NINIEJSZA UMOWA NIE STANOWI INACZEJ, GWARANCJA TA ZASTĘPUJE
WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE.
Osoby zamieszkałe na terytorium Ameryki Północnej: Informacje o wymianie gwarancyjnej można uzyskać
pod numerem (310) 255-2050. Pod tym numerem operatorzy prowadzą również ogólną obsługę klienta. Jeżeli
nie chcesz dzwonić, możesz skorzystać ze strony http://support.activision.com. Jeżeli wymiana jest
uzasadniona, prosimy o: (1) zwrot Produktów; (2) przesłanie kopii dowodu zakupu z datą zakupu; (3) podanie
imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego; (4) opisanie wady i problemu/problemów i (5) podanie numeru
zgłoszenia/RMA przekazanego przez Obsługę Klienta. Na terenie Stanów Zjednoczonych prosimy o wysyłkę
na adres: Warranty Replacements, Activision Publishing, Inc., 100 N. Pacific Coast Highway, Suite 900, El
Segundo, CA 90245. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych prosimy o skorzystanie ze strony
http://support.activision.com.
Osoby zamieszkałe na terytorium Australii: Niniejsza gwarancja uzupełnia inne przysługujące prawa i środki
zaradcze w stosunku do Produktów przekazanych w niniejszym pakiecie z grą, zgodnie z australijską Ustawą o
ochronie praw konsumentów. Oferowane produkty objęte są gwarancjami, których nie da się wykluczyć
zgodnie z australijską Ustawą o ochronie praw konsumentów. W przypadku poważnej awarii produktu
Nabywca może wymienić towar, otrzymać zwrot pieniędzy oraz odszkodowanie za inne dające się przewidzieć
straty lub szkody. Jeżeli jakość Produktów będzie nie do przyjęcia, a awaria nie będzie poważna, Nabywcy
przysługuje prawo do ich naprawy lub wymiany. Jeżeli mają Państwo problem z Produktami przekazanymi w
niniejszym pakiecie z grą, prosimy zadzwonić do Activision pod numer: 1300 748 995, wysłać e-mail na adres
ausupport@activision.com lub przesłać list pocztą tradycyjną na adres: PO Box 544 Pyrmont NSW 2009
Australia. Activision przekaże instrukcje dotyczące dalszego postępowania, jeżeli niezbędna okaże się wymiana
lub naprawa. W ramach tego procesu możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o przesłanie: (1) płyty CDROM/DVD/Blu-ray (bez instrukcji i pudełka); (2) akcesorium; (3) kopii dowodu zakupu z datą zakupu; (4)
podanie imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego, pismem maszynowym lub drukowanymi literami; (5)
krótkiego opisu wady i problemu/problemów oraz informacji o systemie, na którym uruchamiane jest
oprogramowanie, (6) podanie numeru zgłoszenia przekazanego przez Obsługę Klienta. Mogą Państwo zostać
poproszeni o przesłanie czeku lub przekazu pieniężnego, ale w przypadku uznania reklamacji może
przysługiwać Państwu zwrot tej kwoty. O ile Obsługa Klienta nie przekaże innych instrukcji, towary należy
przesłać do wymiany (sugerujemy przesyłki polecone) na adres: Limited Disc/Peripheral Warranty
4

Replacements, Activision Blizzard Australia Pty Ltd, PO Box 544 Pyrmont NSW 2009 Australia. Zapisy
dotyczące ograniczenia wysokości odszkodowania w dalszej części dokumentu mają zastosowanie wyłącznie w
zakresie dopuszczonym australijską Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r.
6(B). OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT (OSOBY ZAMIESZKAŁE POZA
TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII): Gwarancja na Oprogramowanie udzielana jest
zgodnie z ustawowymi prawami przysługującymi konsumentom, które zawsze mają pierwszeństwo. Aby
uzyskać informacje o procedurach Activision dotyczących wymiany Oprogramowania na terenie Stanów
Zjednoczonych oraz innych państw poza Ameryką Północną i Australią, lub zadać pytanie, prosimy skorzystać
ze strony http://support.activision.com.
7.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ
7(A) OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ:
ACTIVISION WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH,
UBOCZNYCH I NASTĘPCZYCH, WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA, UŻYTKOWANIA LUB AWARII
OPROGRAMOWANIA, W TYM SZKÓD NA MIENIU, AWARII SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ,
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SZKÓD NA OSOBIE, RÓWNIEŻ W SYTUACJACH,
GDY ACTIVISION ZOSTAŁO ZAWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ACTIVISION OGRANICZA SIĘ DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA LICENCJĘ NA
KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA. W NIEKTÓRYCH STANACH/PAŃSTWACH NIE ZEZWALA
SIĘ NA OKREŚLANIE TERMINU OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI LUB NA WYŁĄCZANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ LUB JEJ OGRANICZANIE. Z TEGO WZGLĘDU
POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ W PAŃSTWA PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA. GWARANCJA PRZYZNAJE PAŃSTWU KONKRETNE PRAWA, ALE MOGĄ
PAŃSTWU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE, ZALEŻNIE OD PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO
LOKALNIE.
7(B) OSOBY ZAMIESZKAŁE POZA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ:
ŻADEN ZAPIS NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ACTIVISION WOBEC PAŃSTWA Z TYTUŁU:
ŚMIERCI LUB SZKODY NA OSOBIE W WYNIKU ZANIEDBANIA;
ŚWIADOMEGO WPROWADZENIA W BŁĄD;
WSZELKICH INNYCH OKOLICZNOŚCI, KTÓRE W ŚWIETLE PRAWA WŁAŚCIWEGO DLA
MIEJSCA ZAMIESZKANIA SKUTKUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ
OGRANICZONA ANI WYŁĄCZONA.
Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEGO, ACTIVISION NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE WOBEC
UŻYTKOWNIKÓW Z TYTUŁU STRAT ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, A
WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZA SIĘ ŚCIŚLE DO STRAT, KTÓRE DAŁO SIĘ
PRZEWIDZIEĆ, ŁĄCZNIE DO WYSOKOŚCI WYŻSZEJ Z PONIŻSZYCH WARTOŚCI: ŁĄCZNEJ CENY
ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE (ORAZ WSZELKIE ODPŁATNE TREŚCI UDOSTĘPNIANE W
RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI) W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD MOMENTU POWSTANIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB SUMY 500 GBP (LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI PO PRZELICZENIU
WEDŁUG AKTUALNEGO KURSU WALUT).

8.

ROZWIĄZANIE UMOWY: Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Activision, niniejsza Umowa
ulegnie rozwiązaniu automatycznie, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie będzie stosować się
do jej zapisów. W przypadku rozwiązania Umowy z powyższego powodu Użytkownik musi zniszczyć
wszystkie kopie Oprogramowania i jego części składowe. Umowę można rozwiązać w dowolnym momencie
poprzez odinstalowanie Oprogramowania oraz zniszczenie wszelkich jego kopii będących w posiadaniu lub
władaniu. Następujące zapisy Umowy pozostają w mocy po jej rozwiązaniu: WARUNKI LICENCJI (pkt. 3),
WŁASNOŚĆ (pkt. 4), OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT (pkt. 6A i 6B), OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ (pkt. 7A i 7B), ROZWIĄZANIE UMOWY (pkt. 8),
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI (pkt. 10), TREŚCI UDOSTĘPNIANE W RAMACH
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ŚWIADCZENIA USŁUGI (pkt. 11), DOSTĘPNOŚĆ (pkt. 12), DOSTĘP (pkt. 13), WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I
WYŁĄCZENIE POZWÓW ZBIOROWYCH (pkt. 16), JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE (pkt. 17)
oraz POZOSTAŁE POSTANOWIENIA (pkt. 18).
9.

OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ – PRAWA ZASTRZEŻONE
PRZEZ RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH: Oprogramowanie powstało nakładami środków
prywatnych i jest rozprowadzane jako "komercyjne oprogramowanie komputerowe" lub "oprogramowanie
komputerowe podlegające ograniczeniom". Użytkowanie, powielanie lub upublicznianie przez rząd Stanów
Zjednoczonych lub jego podwykonawcę podlega ograniczeniom, zgodnie z pkt. (c)(1)(ii) Prawa dotyczącego
danych technicznych i oprogramowania komputerowego w DFARS 252.227-7013 oraz przepisów w (c)(1) i (2)
Ograniczonych praw dotyczących komercyjnego oprogramowania komputerowego w FAR 52.227-19, zależnie
od przypadku. Usługodawcą/producentem jest Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa
Monica, California 90405.

10. Osoby zamieszkałe na terytorium Ameryki Północnej – ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Użytkownik zwolni z odpowiedzialności oraz ochroni Activision, jej partnerów, podmioty stowarzyszone,
licencjodawców, wykonawców, umocowanych przedstawicieli, członków zarządu, pracowników oraz
pośredników przed szkodami, stratami i kosztami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia
postanowień niniejszej Umowy bądź z działania lub zaniechania przy użytkowaniu Oprogramowania, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.
11. TREŚCI UDOSTĘPNIANE W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI: Treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi to wszelkie materiały wirtualne, informacje i treści udostępnione użytkownikowi
Oprogramowania (np. odblokowywane elementy, konta, statystyki, towary wirtualne, waluty wirtualne, kody,
osiągnięcia, nagrody wirtualne, kredyty, dostęp, pokazy, tokeny, monety, ulepszenia czy elementy
personalizacji) w związku z korzystaniem z Oprogramowania, w tym z usług online, które Użytkownik musi
"zarobić", "zdobyć", "nabyć" lub "kupić", aby uzyskać dostęp do dodatkowych treści.
Choć Oprogramowanie może umożliwić "zarobienie", "zdobycie", "nabycie" lub "zakup" treści udostępnianych
w ramach świadczenia usługi w grze lub w związku z nią, nie są Państwo właścicielami tych treści, a cena
(koszt) treści udostępnianej w ramach świadczenia usługi nie odnosi się do żadnej rzeczywistej kwoty lub jej
równowartości. O ile nie poczyniono odmiennych ustaleń na piśmie, udostępnianie treści w ramach świadczenia
usługi ma miejsce na zasadach niniejszej licencji, a Użytkownik nie ma prawa własności do żadnej tego typu
treści. Zabrania się sprzedaży, użyczania, wypożyczania, sprzedaży i przenoszenia w inny sposób treści
udostępnianych w ramach świadczenia usługi, z wyjątkiem tych treści udostępnianych w ramach świadczenia
usługi, w przypadku których jest to dozwolone. Zakazuje się sprzedaży treści udostępnianych w ramach
świadczenia usługi, w tym wirtualnej waluty za "prawdziwe" pieniądze oraz wymiany tych przedmiotów lub
wirtualnej waluty na przedmioty lub środki niebędące częścią Oprogramowania. Treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi mogą być zmieniane, usuwane, kasowane lub wycofywane przez Activision (np. w chwili
rozwiązania Umowy lub zaprzestania udzielania wsparcia online dla Oprogramowania, zgodnie z
postanowieniami pkt. 8), również jeżeli Użytkownik "nie używał" lub "nie wykorzystał" treści udostępnianych
w ramach świadczenia usługi przed zmianą, usunięciem, skasowaniem lub wycofaniem. Bez uszczerbku dla
powyższego, treści udostępniane w ramach świadczenia usługi to między innymi wirtualne monety, punkty lub
inne wirtualne waluty (zwane dalej Wirtualną walutą).
W chwili nabycia lub pozyskania w inny sposób Wirtualnej waluty, Użytkownikowi udzielana jest ograniczona
licencja (która może zostać cofnięta przez Activision w dowolnym momencie, o ile odnośne przepisy nie
stanowią inaczej), zgodnie z którą Użytkownik może uzyskać dostęp do treści udostępnianych w ramach
świadczenia usługi i dokonać ich wyboru. Wirtualna waluta nie ma wartości finansowej, nie jest więc walutą
ani mieniem. Wirtualna waluta może zostać wymieniona wyłącznie na inne treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi, jeżeli jest to możliwe. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Wirtualna waluta
jest bezzwrotna. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy ani żadnej innej formy
rekompensaty, np. w postaci treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi, z tytułu niewykorzystanej
Wirtualnej waluty. Niewykorzystana Wirtualna waluta jest niewymienna. Activision może w dowolnym
momencie zmienić ceny treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi oraz Wirtualnej waluty,
oferowanych w Oprogramowaniu. Activision może ograniczyć łączną ilość treści udostępnianych w ramach
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świadczenia usługi lub jednostek Wirtualnej waluty, które można nabyć w danym momencie, lub ograniczyć
łączną liczbę treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi lub jednostek Wirtualnej waluty, które mogą
być przechowywane na koncie Użytkownika. Użytkownik może jedynie nabyć treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi lub jednostki Wirtualnej waluty od Activision lub autoryzowanych partnerów wyłącznie za
pośrednictwem Oprogramowania. Activision zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania treści
udostępnianych w ramach świadczenia usługi lub Wirtualnej waluty. Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków należnych w związku z nabyciem, użytkowaniem lub
uzyskaniem dostępu do treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi lub Wirtualnej waluty.
Część treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi może wymagać uiszczenia opłaty w "prawdziwych"
pieniądzach (jeżeli Użytkownik zdecyduje się na zakup), a ich cena będzie podana w Oprogramowaniu.
Wszelkie treści udostępniane w ramach świadczenia usługi staną się dostępne niezwłocznie po zakupie.
Użytkownik przyjmuje to do wiadomości oraz akceptuje brak możliwości zmiany zdania i anulowania
transakcji po jej sfinalizowaniu (uprawnienie zwane często prawem do odstąpienia od umowy). Zależnie od
użytkowanej platformy, wszystkie nabywane treści udostępniane w ramach świadczenia usługi będą
pozyskiwane od dostawcy platformy, a transakcja będą realizowane zgodnie z Warunkami świadczenia usług i
Umową z użytkownikiem. Prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania, ponieważ pomiędzy
poszczególnymi przedmiotami mogą występować różnice. O ile nie wskazano inaczej, treści dostępne w sklepie
w grze mają tę samą kategorię wiekową, co gra.
12. DOSTĘPNOŚĆ:
12(A) Osoby zamieszkałe na terytorium Ameryki Północnej: Activision nie gwarantuje, że jakiekolwiek
usługi online, system rozgrywki czy cechy związane z Oprogramowaniem (łącznie zwane Usługami online) lub
treści udostępniane w ramach świadczenia usługi pozostaną dostępne, i że Activision będzie oferować Usługi
online lub treści udostępniane w ramach świadczenia usługi przez określony czas. Activision może zmienić lub
zaktualizować Usługi online lub treści udostępniane w ramach świadczenia usługi bez powiadamiania
Użytkownika. Activision nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do dostępności Usług online i
zastrzega prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usług online według własnego uznania i bez
powiadamiania Użytkownika. Między innymi może zaprzestać świadczenia Usługi online z powodów
ekonomicznych, ze względu na coraz mniejszą liczbę użytkowników korzystających z Usługi online.
NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI,
ŻE ACTIVISION MOŻE ZAPRZESTAĆ ŚWIADCZENIA WSZYSTKICH USŁUG ONLINE LUB
CZĘŚCI Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADAMIANIA UŻYTKOWNIKA.
W ZWIĄZKU Z ZAPRZESTANIEM ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE DOSTĘP DO WSZELKICH
TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG NA PODSTAWIE LICENCJI
MOŻE ZOSTAĆ COFNIĘTY. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z
ZAKOŃCZENIEM ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE ORAZ UTRATĄ TREŚCI
UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ POZOSTAŁYCH
ELEMENTÓW.
12(B) OSOBY ZAMIESZKAŁE POZA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ: Z zastrzeżeniem
następnego zdania, Activision nie gwarantuje, że jakiekolwiek Usługi online lub treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi będą zawsze dostępne i wolne od błędów. Activision zapewnia, że Oprogramowanie oraz
Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi, opłacone "prawdziwymi" pieniędzmi, będą w zasadniczym
stopniu zgodne z opisem przedstawionym w momencie zakupu i że ich jakość będzie zadowalająca (ponadto
wszelkie powiązane usługi uzyskane za jego pośrednictwem będą świadczone starannie i profesjonalnie).
Activision może wprowadzić zmiany w Usługach online lub treściach udostępnianych w ramach świadczenia
usługi lub dokonać ich aktualizacji (z zastrzeżeniem, że wprowadzane zmiany nie będą skutkować znacznym
ograniczeniem funkcjonalności Oprogramowania lub treści udostępnianych w ramach świadczenia usług
opłaconych "prawdziwymi" pieniędzmi). Activision nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do
dostępności darmowych (tj. nieopłaconych "prawdziwymi" pieniędzmi) Usług online lub treści udostępnianych
w ramach świadczenia usługi i zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia tych
usług według własnego uznania i bez powiadamiania Użytkownika. Między innymi może zaprzestać
świadczenia Usługi online z powodów ekonomicznych, ze względu na coraz mniejszą liczbę użytkowników
korzystających z powyższych usług. Activision wyłącza własną odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z
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obowiązków lub opóźnień w wywiązywaniu się z nich, jeżeli wynika to z okoliczności niezależnych od
Activision. Jeżeli powyższe okoliczności skutkują znacznym pogorszeniem funkcjonalności Oprogramowania
lub treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi, zawiesza się na okres trwania tych okoliczności
obowiązek uiszczenia opłaty za pobranie, użytkowanie lub uzyskanie dostępu do tych elementów. Activision
może, według własnego uznania, choć informując Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem,
zmodyfikować Usługi online lub treści udostępniane w ramach świadczenia usługi, opłacone "prawdziwymi"
pieniędzmi, lub może cofnąć dostęp do nich. Gwarancja na Usługi online lub treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi udzielana jest zgodnie z ustawowymi prawami przysługującymi konsumentom, które
zawsze mają pierwszeństwo. Ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Activision opisano w pkt. 7,
choć żadne postanowienie niniejszego akapitu nie ma wpływu na ustawowe prawa przysługujące
Użytkownikowi.
13. DOSTĘP: WSZELKIE KOSZTY USŁUG STRON TRZECICH, ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z
OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG, OBCIĄŻĄ WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKA. Użytkownik przyjmuje
do wiadomości, że na własny koszt zapewni sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, oraz że poniesie
pozostałe niezbędne koszty połączenia internetowego, związane z użytkowaniem Oprogramowania. Activision
nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie dostępne oraz że będzie można z niego korzystać na wszystkich
systemach, ze wszystkimi kontrolerami oraz urządzeniami, przez każdego dostawcę łącza internetowego lub
innego łącza, oraz na wszystkich terytoriach. Oprogramowanie może integrować się z usługami i treściami stron
trzecich, może również zostać z nimi zintegrowane lub być dostarczane w związku z nimi. Usługi i treści stron
trzecich są poza kontrolą Activision. Należy zapoznać się z warunkami świadczenia usług i zapisami polityk
prywatności, które mają zastosowanie do usług i treści stron trzecich.
14. MATERIAŁY OPRACOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW: Oprogramowanie może umożliwiać
wymianę materiałów opracowanych przez użytkowników (dalej zwanych Materiałami opracowanymi przez
użytkowników) pomiędzy nimi. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, przesyłając Materiały
opracowane przez użytkowników, Użytkownik automatycznie udziela (lub gwarantuje, że właściciel praw do
nich wyraził zgodę na ich wykorzystanie) Activision bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie,
nieodpłatnej, nieodwoływalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie,
wprowadzanie adaptacji, publikowanie, tłumaczenie, udzielanie podlicencji, tworzenie dzieł pochodnych i
rozprowadzanie Materiałów opracowanych przez użytkowników lub umieszczanie ich w dowolny sposób, na
dowolnym nośniku i dowolną technologią, wykorzystywaną obecnie lub opracowaną w przyszłości, bez
ograniczeń geograficznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Activision będzie mogło korzystać z
Materiałów opracowanych przez użytkowników w sposób nieograniczony, w dowolnym celu i bezpłatnie (w
zgodności z lokalnymi przepisami), bez konieczności powiadamiania Użytkownika i umieszczania informacji o
autorze. Użytkownik zrzeka się i zobowiązuje do nieegzekwowania wobec Activision, jej partnerów,
podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych i licencjobiorców, autorskich praw osobistych i podobnych
praw do Materiałów opracowanych przez użytkowników. W zakresie, w jakim Oprogramowanie umożliwia
innym użytkownikom uzyskanie dostępu do Materiałów opracowanych przez Użytkownika i wykorzystanie ich,
Użytkownik może zezwolić innym użytkownikom na wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie,
wyświetlanie, odtwarzanie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie i rozprowadzanie Materiałów
opracowanych przez Użytkownika w lub za pośrednictwem Oprogramowania, nieodpłatnie i bez konieczności
zawiadamiania Użytkownika, czy powoływania się na niego. Użytkownik może załadować do
Oprogramowania wyłącznie własne Materiały opracowane przez użytkowników. Zabrania się przesyłania
materiałów innych osób. Activision zastrzega sobie prawo (ale nie ma obowiązku) do usunięcia, zablokowania,
edytowania, przesunięcia lub odłączenia Materiałów opracowanych przez użytkowników, z dowolnego powodu
i według własnego uznania. Activision nie ponosi odpowiedzialności za opinie, poglądy, porady i rekomendacje
opublikowane lub przesłane przez innych użytkowników, nie wspiera i nie udziela gwarancji w stosunku do
nich.
Osoby zamieszkałe poza terytorium Ameryki Północnej: Użytkownicy Oprogramowania tworzą, wgrywają,
pobierają i korzystają z Materiałów opracowanych przez użytkowników na własne ryzyko. Jeżeli wgrasz lub
udostępnisz za pośrednictwem Oprogramowania stworzony przez siebie materiał innym użytkownikom,
Activision nie będzie go kontrolować, monitorować, promować, ani nie będzie jego właścicielem, a
Użytkownik zleca tym samym jedynie hosting i udostępnianie Materiałów opracowanych przez użytkowników
zgodnie z powyższą licencją.
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Reklamacje dotyczące treści Materiałów opracowanych przez użytkowników należy przesyłać na adres
legalaffairs@activision.com. Muszą one zawierać szczegółowe informacje o Materiałach opracowanych przez
użytkowników, których reklamacja dotyczy.
15. Osoby zamieszkałe na terytorium Ameryki Północnej – PRAWA AUTORSKIE:
Jeżeli uznają Państwo, że treści pojawiające się w Oprogramowaniu lub Materiałach opracowanych przez
użytkowników zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie
poniższych informacji do wskazanego przedstawiciela ds. praw autorskich. Zawiadomienie o naruszeniu musi
być zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Zachęcamy do zapoznania się z 17 U.S.C.
§ 512(c)(3) lub zasięgnięcia porady prawnika przed przesłaniem zawiadomienia, zgodnie z niniejszą Umową.
Aby złożyć zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, należy przesłać na adres podany poniżej pismo
zawierające następujące elementy: (a) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail; (b) opis dzieła,
którego dotyczy naruszenie prawa autorskiego; (c) adres URL lub opis miejsca, gdzie przedmiotowy materiał
się znajduje; (d) oświadczenie złożone w dobrej wierze przez Użytkownika o tym, że właściciel praw
autorskich nie wyraził zgody na wykorzystanie dzieła; (e) podpis elektroniczny lub fizyczny osoby umocowanej
do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (f) oświadczenie Użytkownika składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe oraz że Użytkownik jest
właścicielem praw autorskich lub jest umocowany do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
Copyright Agent
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
Do wiadomości: Activision Business and Legal Affairs
Faks: (310) 255-2152
e-mail: legalaffairs@activision.com
Prosimy zwrócić uwagę, że według DMCA Użytkownik może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą
(obejmującą m.in. zwrot kosztów sądowych i kosztów reprezentacji prawnej), jeżeli świadomie wprowadzi w
błąd o naruszeniu praw przez rzecz lub działanie. Informujemy również, że informacje podane w
zawiadomieniu o naruszeniu praw autorskich mogą zostać przekazane osobie odpowiedzialnej za materiał
rzekomo naruszający prawa.
16. Osoby zamieszkałe na terytorium Ameryki Północnej – WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I WYŁĄCZENIE
POZWÓW ZBIOROWYCH:
PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ CZĘŚCIĄ. MOŻE ONA MIEĆ ZNACZNY WPŁYW NA
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA, W TYM PRAWO DO SKŁADANIA POZWÓW W SĄDZIE.
Niniejsze zapisy dotyczące WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I WYŁĄCZENIA POZWÓW ZBIOROWYCH mają
zastosowanie, jeżeli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych lub na ich terytorium zostało kupione lub jest
użytkowane Oprogramowanie. Niniejsze zapisy mogą mieć również zastosowanie, jeżeli mieszkają Państwo w
Stanach Zjednoczonych, a Oprogramowanie zostało kupione poza terytorium tego państwa. Szczegółowe informacje
znajdą Państwo w części JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE.
Wstępne rozstrzyganie sporów: Aby rozwiązać wszelkie problemy związane z Oprogramowaniem, prosimy o
kontakt z Działem Obsługi Klienta Activision – telefonicznie, pod numerem (310) 255-2050, lub przez stronę
(https://support.activision.com). Większość problemów w tym trybie jest rozwiązywanych w sposób
satysfakcjonujący dla naszych klientów. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie spory, zaspokoić
roszczenia, odpowiedzieć na pytania i rozstrzygnąć nieporozumienia bezpośrednio, poprzez konsultacje i negocjacje
prowadzone w dobrej wierze. Podjęcie tych działań jest warunkiem niezbędnym do wszczęcia postępowania przed
sądem lub rozpoczęcia arbitrażu.
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Wiążący arbitraż: Jeżeli strony nie osiągną porozumienia w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia procesu
nieformalnego rozstrzygania sporu, zgodnie z akapitem powyżej, każda ze stron będzie mogła wszcząć
postępowanie arbitrażowe, którego efekty będą wiążące i które będzie jedynym sposobem formalnego
rozstrzygnięcia sporu na zasadach określonych poniżej. W szczególności wszelkie roszczenia wynikające z
niniejszej Umowy lub z nią związane (m.in. dotyczące interpretacji, sporządzania, wykonywania lub naruszeń),
wzajemne stosunki pomiędzy stronami lub kwestie związane z użytkowaniem Oprogramowania będą rozstrzygane
w sposób ostateczny na drodze arbitrażu prowadzonego przez JAMS, zgodnie z zapisami Pełnej procedury
arbitrażowej (Comprehensive Arbitration Rules) oraz Przyspieszonej procedury arbitrażowej (Streamlined
Arbitrations Rules), zależnie od przypadku, z wyłączeniem przepisów i procedur dotyczących pozwów zbiorowych
lub zezwalających na nie. Zapis o arbitrażu opiera się na czynnościach prawnych, w które zaangażowane są
podmioty handlowe współpracujące pomiędzy stanami, a Federalna ustawa o arbitrażu (Federal Arbitration Act,
dalej zwana „FAA”) będzie miała zastosowanie w okolicznościach interpretowania, oceniania możliwości
stosowania, wykonalności oraz zawarcia niniejszej Umowy, niezależnie od zapisów dotyczących wyboru prawa
właściwego dla niniejszej Umowy. Arbiter, a nie sąd federalny, stanowy ani lokalny, czy agencja rządowa, posiada
wyłączną kompetencję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji, stosowalności,
wykonalności oraz zawarcia niniejszej Umowy lub związanych z nimi, m.in. roszczeń dotyczących nieważności lub
podważalności całej lub części Umowy oraz tego, czy roszczenie podlega arbitrażowi. Arbiter może zdecydować o
zastosowaniu dowolnego środka zaradczego, który byłby dostępny w postępowaniu sądowym. Decyzja arbitra jest
wiążąca dla stron i może zostać wykorzystana we właściwym sądzie jako wyrok.
Regulamin JAMS dotyczący procesu arbitrażu jest dostępny na stronie http://www.jamsadr.com . Można się z nim
również zapoznać telefonicznie pod numerem JAMS (800) 352-5267. Koszty arbitrażu i wysokość przysługującej
części odszkodowania, zasądzonego przez arbitra, określa Pełna procedura arbitrażowa (Comprehensive Arbitration
Rules) JAMS z wyłączeniem Procedury pozwów zbiorowych (Class Action Procedures) JAMS oraz, w zakresie, w
jakim ma zastosowanie, Minimalne standardy konsumencie (Consumer Minimum Standards), w tym w zakresie
obowiązujących limitów na opłaty z tytułu postępowania arbitrażowego. Jeżeli koszt złożenia wniosku o wszczęcie
postępowania arbitrażowego przewyższy koszt procesu sądowego, Activision poniesie ten dodatkowy koszt. Strony
przyjmują do wiadomości, że miałyby prawo do złożenia pozwu i rozprawy sądowej z udziałem przysięgłych,
gdyby niniejszy zapis nie miał zastosowania. Ponadto przyjmują od wiadomości, że w niektórych przypadkach
koszty arbitrażu mogą być wyższe od kosztów procesu sądowego, a możliwości ustalenia stanu faktycznego mogą
być bardziej ograniczone w przypadku arbitrażu niż w procesie sądowym.
Lokalizacja: W przypadku osób zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych postępowanie arbitrażowe będzie
prowadzone w tym państwie, w lokalizacji dogodnej dla Użytkownika. W przypadku osób zamieszkałych poza
terytorium Stanów Zjednoczonych arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii. Użytkownik i
Activision wyrażają zgodę na przyjęcie właściwości osobowej dowolnego sądu federalnego lub stanowego w
hrabstwie Los Angeles w Kalifornii w celu prowadzenia postępowania arbitrażowego lub w celu potwierdzenia,
zmiany, podważenia lub uprawomocnienia wyroku dotyczącego rozstrzygnięcia przyjętego przez arbitra.
Wyłączenie pozwów zbiorowych: Strony przyjmują do wiadomości, że postępowanie arbitrażowe będzie
prowadzone indywidualnie, a nie w formie procesu zbiorowego lub innego postępowania grupowego. Strony w
sposób wyraźny zrzekają się prawa do składania pozwów zbiorowych lub dochodzenia roszczeń zbiorowo.
UŻYTKOWNIK I ACTIVISION PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE PRZYSŁUGUJE IM PRAWO DO
INDYWIDUALNEGO WYSUWANIA ROSZCZEŃ PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE, JEDNAK NIE JAKO
POWÓD LUB JEDNA Z OSÓB BIORĄCA UDZIAŁ W EWENTUALNYM POSTĘPOWANIU GRUPOWYM.
Jeżeli sąd lub arbiter uzna, że wyłączenie procesów zbiorowych, dokonane w niniejszym akapicie, jest nieważne lub
niewykonalne z dowolnego powodu lub że postępowanie arbitrażowe może być prowadzone grupowo, wówczas
powyższe zapisy dotyczące arbitrażu uznaje się w całości za nieważne oraz przyjmuje się, że strony nie wyraziły
zgody na rozstrzyganie sporów na drodze arbitrażu.
Wyjątki – procesy sądowe dotyczące własności intelektualnej oraz postępowanie przed sądami ds. drobnych
roszczeń: Niezależnie od decyzji stron o rozstrzyganiu sporów na drodze arbitrażu, każda ze stron może złożyć
pozew do sądu stanowego lub federalnego w sprawie naruszeń patentów lub ich nieważności, naruszenia praw
autorskich lub osobistych praw autorskich, znaków handlowych lub przywłaszczenia tajemnicy handlowej, jednak
nie w sprawach związanych z licencją na Oprogramowanie, udzieloną w niniejszej Umowie. Każda ze stron może
dochodzić roszczeń przed sądami ds. drobnych roszczeń oraz roszczeń, które obejmuje jurysdykcja tych sądów.
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30 dni na rezygnację: Użytkownik na prawo zrezygnować i nie zostać objęty zapisami dotyczącymi arbitrażu i
pozwów zbiorowych w akapitach "Wiążący arbitraż", "Lokalizacja" i "Wyłączenie pozwów zbiorowych" poprzez
przesłanie pisemnej deklaracji o rezygnacji na adres: Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa
Monica, CA 90405-3032, Attn: Legal. Zawiadomienie należy przesłać w terminie 30 dni od zakupu
Oprogramowania (a jeżeli nie zostało ono nabyte, w terminie 30 dni od daty skorzystania z Oprogramowania po raz
pierwszy i akceptacji niniejszych warunków). W przeciwnym wypadku Użytkownik będzie rozstrzygać spory w
drodze arbitrażu, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Jeżeli Użytkownik zgłosi powyższą rezygnację, zapisy
nie będą również wiążące dla Activision.
Zmiany w tej części: Activision powiadomi o zmianach w niniejszej części z wyprzedzeniem wynoszącym 60 dni.
Zmiany wejdą w życie w 60. dniu i będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku roszczeń powstałych po 60.
dniu.
17. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
Oprogramowanie jest udostępniane na warunkach określonych w Umowie. W przypadku pozyskania i
korzystania z Oprogramowania przez:
A. Osoby zamieszkałe w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kandzie: Umowa zawierana jest z Activision
Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, a wszelkie roszczenia z nią
związane (w tym dotyczące interpretacji, naruszeń postanowień oraz innych kwestii, takich jak ochrona praw
konsumentów, nieuczciwa konkurencja czy roszczenia deliktowe) będą podlegać prawu stanu Delaware, bez
odniesienia do norm prawa kolizyjnego. Jeżeli sąd lub arbiter uznają, że zapisy akapitu "Wyłączenie pozwów
zbiorowych" są nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, lub że proces arbitrażu może przebiegać
grupowo, wówczas wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy (w tym dotyczące interpretacji,
naruszeń postanowień oraz innych kwestii, takich jak ochrona konsumentów, nieuczciwa konkurencja czy
roszczenia deliktowe) będą rozstrzygane zgodnie z prawem stanu, w którym zamieszkiwał Użytkownik w
chwili uzyskania lub nabycia Oprogramowania, którego dotyczy niniejsza Umowa. Ponadto Użytkownik
wyraża zgodę, bez możliwości jej odwołania, na przyjęcie wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej
sądów stanowych i federalnych hrabstwa Los Angeles w Kalifornii, które będą rozstrzygać spory wyłączone z
postępowania arbitrażowego na podstawie akapitu "WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I WYŁĄCZENIE POZWÓW
ZBIOROWYCH" lub niepodlegające arbitrażowi z innych względów.
B. Osoby zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej: Umowa zawierana jest z Activision Blizzard
International B.V., znanym uprzednio jako Cooperatie Activision Blizzard International UA of Beechavenue
131, 1119RB Schiphol-Rijk, Holandia. Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii i
zgodnie z nim rozstrzygane będą roszczenia dotyczące naruszeń postanowień umownych, bez odniesienia do
norm prawa kolizyjnego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia dotyczące ochrony konsumentów,
nieuczciwej konkurencji oraz czynów niedozwolonych, podlegają prawu danego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej (np. Wielkiej Brytanii, Republiki Francuskiej lub Republiki Federalnej Niemiec), na którego
terytorium Użytkownik pozyskał Oprogramowanie. Ponadto, w zakresie właściwego prawa, Użytkownik może
dokonać wyboru albo państwa, w którym pozyskał i użytkuje Oprogramowanie (np. Wielkiej Brytanii,
Republiki Francuskiej lub Republiki Federalnej Niemiec), albo sądów w Anglii i Walii lub innych sądów,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001.
C. Osoby zamieszkałe na terytorium Australii lub Japonii: Umowa zawierana jest z Activision Blizzard
International B.V., znanym uprzednio jako Cooperatie Activision Blizzard International UA of Beechavenue
131, 1119RB Schiphol-Rijk, Holandia. Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem australijskim i
zgodnie z nim rozstrzygane będą roszczenia dotyczące naruszeń postanowień umownych, bez odniesienia do
norm prawa kolizyjnego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia dotyczące ochrony praw konsumentów,
nieuczciwej konkurencji oraz czynów niedozwolonych, podlegają prawu państwa, na którego terytorium
Użytkownik pozyskał Oprogramowanie (czyli Australii lub Japonii). W zakresie dozwolonym przez prawo
Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie jurysdykcji sądów w Nowej Południowej Walii w Australii.
D. Osoby zamieszkałe w innych państwa: Jeżeli Użytkownik nabył Oprogramowanie na terenie innego
państwa niż wymienione w pkt. A, B i C, dokonał tego z własnego wyboru i musi stosować się do
obowiązującego prawa lokalnego, jeżeli jego przepisy mają zastosowanie. Użytkownik wyraża zgodę na
zwolnienie z odpowiedzialności i ochronę Activision przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami i
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kosztami związanymi z użytkowaniem Oprogramowania, w zakresie dopuszczonym przez prawo. Activision
nie gwarantuje ani nie zapewnia, że Oprogramowanie lub jego użytkowanie poza terytorium państw
wymienionych w pkt. A, B i C jest zgodne z obowiązującym lokalnie prawem. Ponadto, w zakresie
dopuszczonym przez właściwe prawo, korzystanie z Oprogramowania i wszelkie roszczenia wynikające z
Oprogramowania lub niniejszej Umowy, lub z nimi związane, podlegają prawu Anglii i Walii, bez odniesienia
do norm prawa kolizyjnego. Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie właściwości sądów w Anglii i Walii.
Jeżeli użytkownik zamieszkały poza terytorium Stanów Zjednoczonych jest uprawniony do wszczęcia
postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych lub przystąpienia do takiego postępowania, wyraża zgodę
na związanie zapisami akapitu WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I WYŁĄCZENIE POZWÓW ZBIOROWYCH, w
możliwie jak najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo.
18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: Niniejsza Umowa zawierana przez strony stanowi całość porozumienia
w zakresie udzielanej niniejszym licencji i zastępuje wszelkie poprzednie umowy i porozumienia. Jeżeli
jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany za niewykonalny, przedmiotowy zapis zostanie zmieniony
wyłącznie w zakresie niezbędnym do przywrócenia wykonalności, bez wpływu na pozostałe zapisy Umowy, o
ile Umowa nie stanowi inaczej.
19. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE – NIEMCY
Niniejsze akapity zastępują odpowiednie części dotyczące osób zamieszkałych na terytorium Niemiec:
Zmiana warunków: Activision może wprowadzać zmiany w treści niniejszej Umowy, np. w celu
uwzględnienia nowych produktów czy usług, poprawienia bezpieczeństwa użytkowników, czy ze względu na
zmiany w prawie. Jeżeli Activision wprowadzi zmiany w treści niniejszej Umowy, Użytkownik zostanie
powiadomiony o tym z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych do ich wejścia w życie. Uznaje się,
że Użytkownik zaakceptował wprowadzane zmiany (i), o ile nie zgłosi sprzeciwu na wprowadzane ich w
terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia od Activision lub (ii) jeżeli korzysta z
Oprogramowania po wejściu w życie powyższych zmian. W zawiadomieniu poinformujemy o prawie do
sprzeciwu, o okresie na podjęcie decyzji oraz o prawnych skutkach braku sprzeciwu.
Aktualna wersja niniejszej Umowy będzie zawsze dostępna na naszej stronie, zalecamy więc, aby przed
każdym użyciem Oprogramowania sprawdzać, czy nie wprowadzono zmian w treści Umowy. Zmiany treści
Umowy nie mają wpływu na przysługujące prawa i nie będą w sposób istotny zaburzać równowagi pomiędzy
stronami Umowy. Nie będą również działać wstecz.
Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi: Ponadto mieszkańcom Niemiec przysługuje następujące
prawo do odstąpienia od umowy.
Użytkownikom będącym konsumentami (tj. osobom fizycznym, dokonującym czynności prawnej niezwiązanej
z działalnością komercyjną lub zawodową) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach
określonych poniżej.
Informacje o korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od dowolnej umowy kupna-sprzedaży bez podania
przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie kończy się z upływem 14 dni od zawarcia umowy kupnasprzedaży. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Activision Blizzard
International B.V. of Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Holandia, dane kontaktowe na stronie
https://support.activision.com ) o tej decyzji, składając jednoznaczne oświadczenie o tym (np. w formie listu,
faksem lub przez e-mail). Można wykorzystać załączony do Umowy szablon deklaracji o odstąpieniu od
umowy, ale nie jest to wymagane. Aby zdążyć przed wyznaczonym terminem, wystarczy przesłać
zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed jego upływem.
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Skutki odstąpienia od Umowy
W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zwrócimy wszystkie płatności dokonane na naszą rzecz z
tytułu powyższej umowy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru
innego sposobu dostawy, niż najtańszy wariant oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, do 14 dni
kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Zwrotu dokonamy,
przyjmując sposób płatności wykorzystany w pierwotnej transakcji, o ile Użytkownik wyraźnie nie zaznaczy
inaczej. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie kosztów związanych ze zwrotem.
Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w ramach umowy kupna-sprzedaży w okresie
odstąpienia, uiści opłatę proporcjonalną w stosunku to tego, co otrzymał do momentu zgłoszenia odstąpienia od
umowy kupna-sprzedaży, a punktem wyjścia będzie pełen zakres usług świadczonych na podstawie tej umowy.
Koniec informacji o korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy
Jeżeli umowa jest umową o świadczenie usług, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy po
wykonaniu usługi w pełni i jeżeli jej wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika oraz po
wyrażeniu przez niego zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi w pełni.
Jeżeli umowa dotyczy dostawy treści cyfrowych, które nie są przekazywane na nośniku fizycznym, użytkownik
traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika
oraz po wyrażeniu przez użytkownika zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy w wyniku wyrażonej
zgody.
Biorąc powyższe pod uwagę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nabywając treści udostępniane w
ramach świadczenia usługi, wyraża zgodę na ich udostępnienie niezwłocznie po przyjęciu zamówienia.
Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili pełnego udostępnienia przez nas treści
udostępnianych w ramach świadczenia usługi. Użytkownik nie traci prawa do odstąpienia od umowy w
przypadku nabycia Wirtualnych towarów, które pozostają dostępne przez określony czas (np. płatnych
członkostw ograniczonych czasowo).
****
Szablon oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Jeżeli chcesz odstąpić od zawartej z nami umowy, wypełnij i prześlij do nas poniższy formularz.
- Do: [Activision Blizzard International B.V. of Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Holandia]
- Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że odstępuję/odstępujemy od umowy dotyczącej
nabycia następujących towarów/świadczenia następujących usług:*
- Data zamówienia/otrzymania*:
- Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:
- Adres konsumenta/konsumentów:
- Podpis konsumenta/podpisy konsumentów: (wymagane wyłącznie w przypadku wypełniania
wydrukowanego formularza)
- Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.
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