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WAŻNA INFORMACJA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE
ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ: NINIEJSZA UMOWA PODLEGA
POSTANOWIENIOM O WIĄŻĄCYM ARBITRAŻU
I ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM,
ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI OKREŚLONYMI W USTĘPIE 16.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (ORAZ WSZELKICH JEGO AKTUALIZACJI),
USŁUG ONLINE LUB TREŚCI DO POBRANIA ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYM OPROGRAMOWANIEM,
OPROGRAMOWANIA (W TYM OPROGRAMOWANIA TYPU FIRMWARE) DLA WSZELKICH
POWIĄZANYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH (zwanych łącznie „Urządzeniami peryferyjnymi”),
POWIĄZANYCH NOŚNIKÓW, MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH I DOKUMENTACJI (zwanych łącznie
„Oprogramowaniem”) PODLEGA POSTANOWIENIOM OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE I UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG („Umowa”). W PRZYPADKU GDY
UŻYTKOWNIK NIE OSIĄGNĄŁ WIEKU PEŁNOLETNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO JURYSDYKCJI
LUB WIEKU 18 (OSIEMNASTU) LAT, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRY Z POWYŻSZYCH LIMITÓW
WIEKOWYCH BĘDZIE WYŻSZY, PROSIMY O ZWRÓCENIE SIĘ DO RODZICA LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO UŻYTKOWNIKA O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I AKCEPTACJĘ JEJ TREŚCI W
IMIENIU UŻYTKOWNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.
OTWIERAJĄC NINIEJSZE OPAKOWANIE LUB POBIERAJĄC, INSTALUJĄC BĄDŹ KORZYSTAJĄC Z
OPROGRAMOWANIA LUB KLIKAJĄC „AKCEPTUJĘ”, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI
NINIEJSZEJ UMOWY ZAWARTEJ Z PODMIOTEM ACTIVISION WSKAZANYM W USTĘPIE 17
(„Activision”), ZALEŻNYM OD MIEJSCA, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK NABYŁ OPROGRAMOWANIE I Z
NIEGO KORZYSTA. ZAINSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA
PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYMAGA AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE
NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE NALEŻY KLIKAĆ
POLA „AKCEPTUJĘ” ORAZ NIE NALEŻY DOKONYWAĆ INSTALACJI, KOPIOWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z
OPROGRAMOWANIA.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY ANGIELSKĄ WERSJĄ JĘZYKOWĄ NINIEJSZEJ UMOWY A
JAKIMKOLWIEK TŁUMACZENIEM, ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA BĘDZIE ROZSTRZYGAJĄCA.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ: W
PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ
UMOWIE, MOŻE DOKONAĆ ZWROTU SWOJEGO URZĄDZENIA PERYFERYJNEGO I
OPROGRAMOWANIA ORAZ ZAŻĄDAĆ ZWROTU KOSZTÓW TAKIEGO URZĄDZENIA
PERYFERYJNEGO I OPROGRAMOWANIA W OKRESIE 30 (TRZYDZIESTU) DNI OD DNIA DOKONANIA
ZAKUPU, ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ http://support.activision.com. UZNAJE SIĘ, ŻE
POLITYKA PRYWATNOŚCI ACTIVISION, DOSTĘPNA NA STRONIE
http://www.activision.com/legal/privacy-policy STANOWI CZĘŚĆ „UMOWY”, KTÓRA ZOSTAŁA
ZAAKCEPTOWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA I NA KTÓRĄ UŻYTKOWNIK WYRAZIŁ ZGODĘ ORAZ
KTÓREJ WARUNKI ZOSTAŁY WŁĄCZONE DO NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE ODNIESIENIA.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ:
W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK (LUB, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU, JEGO RODZIC LUB
OPIEKUN PRAWNY) NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE, NIE
MOŻE KORZYSTAĆ ANI UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEJ JEGO
CZĘŚCI. KLIKAJĄC „AKCEPTUJĘ”, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE JEST „OSOBĄ
FIZYCZNĄ”, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 (OSIEMNAŚCIE) LAT LUB KTÓREJ OPIEKUN PRAWNY
ZAAKCEPTOWAŁ I WYRAZIŁ ZGODĘ NA WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE. W
PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI TAKICH WARUNKÓW PRAWA DO ZWROTU W ODNIESIENIU DO
OPROGRAMOWANIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI PODLEGAJĄ JEGO PRAWOM
USTAWOWYM OBOWIĄZUJĄCYM W KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK DOKONAŁ ZAKUPU
OPROGRAMOWANIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA
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STRONIE INTERNETOWEJ http://support.activision.com. POSTANOWIENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM
PARAGRAFIE POZOSTAJĄ BEZ WPŁYWU NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA. ZWRACAMY
UWAGĘ, ŻE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE USŁUG ONLINE ORAZ TREŚCI
UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI ZOSTAŁY OKREŚLONE W USTĘPACH 12 I
13. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA PODLEGA WARUNKOM OKREŚLONYM W POLITYCE
PRYWATNOŚCI ACTIVISION DOSTĘPNEJ NA STRONIE http://www.activision.com/legal/privacy-policy.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ I
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA: Z ZASTRZEŻENIEM UST. 16 (POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I
ZRZECZENIE SIĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM) ACTIVISION
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY W KAŻDYM CZASIE
ORAZ W KAŻDY SPOSÓB, W TYM MIĘDZY INNYMI W DRODZE (1) OPUBLIKOWANIA ZMIAN NA
STRONIE INTERNETOWEJ http://support.activision.com/license LUB (2) ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
DO KLIKNIĘCIA POLA „AKCEPTUJĘ” WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM DALSZE
KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK
WYRAZIŁ ZGODĘ NA TAKIE ZMIANY. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAZI ZGODY NA
JAKIEKOLWIEK ZMIANY DO UMOWY DOKONANE W PRZYSZŁOŚCI LUB GDY ZMIANY TE
SPOWODUJĄ, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB SPRZECZNY Z WARUNKAMI
NINIEJSZEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPOWIEDZENIA UMOWY ORAZ
NIEZWŁOCZNEGO ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. JEŻELI JAKIEKOLWIEK
ZMIANY WPROWADZANE W PRZYSZŁOŚCI WYMAGAĆ BĘDĄ KLIKNIĘCIA POLA „AKCEPTUJĘ”
PRZEZ UŻYTKOWNIKA, DALSZE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
WYMAGAĆ BĘDZIE AKCEPTACJI ZMIAN DO UMOWY.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ I
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA: ACTIVISION MOŻE, W DOWOLNYM CZASIE, DOKONYWAĆ
ZMIANY, DODAWAĆ, UZUPEŁNIAĆ LUB WYKREŚLAĆ POSTANOWIENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ
UMOWIE, NA PRZYKŁAD W PRZYPADKU ZMIANY W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG ACTIVISION,
W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA GRACZY LUB W PRZYPADKU ZMIANY
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. JEŻELI ACTIVISION DOKONA ISTOTNEJ ZMIANY
WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, TO POINFORMUJE UŻYTKOWNIKA Z WYPRZEDZENIEM PRZED
WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWYCH WARUNKÓW UMOWY ORAZ POPROSI UŻYTKOWNIKA O
ZAAKCEPTOWANIE TAKICH ZMIAN W CELU DALSZEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW I USŁUG
ACTIVISION. UŻYTKOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ AKCEPTACJI ZMIENIONYCH WARUNKÓW UMOWY,
JEDNAKŻE W TAKIM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK UTRACI PRAWO DO KORZYSTANIA Z
OKREŚLONYCH PRODUKTÓW I USŁUG ACTIVISION. OBOWIĄZUJĄCA WERSJA UMOWY JEST
DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ http://support.activision.com/license, W ZWIĄZKU Z
CZYM ZALECAMY SPRAWDZIĆ, CZY WARUNKI UMOWY ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE ZA
KAŻDYM RAZEM, GDY UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTÓW I USŁUG ACTIVISION. ZMIANY
WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE POZOSTAJĄ BEZ WPŁYWU NA PRAWA
UŻYTKOWNIKA, NIE BĘDĄ SKUTKOWAĆ ISTOTNĄ ZMIANĄ RÓWNOWAGI POMIĘDZY STRONAMI
UMOWY ORAZ NIE OBOWIĄZUJĄ Z MOCĄ WSTECZNĄ.
OSOBY Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII: ŻADNE Z POSTANOWIEŃ
NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZMIANY, ANI TEŻ NIE
SKUTKUJE WYŁĄCZENIEM, OGRANICZENIEM LUB ZMIANĄ STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA AUSTRALII (NA MOCY ROZDZIAŁU 1 CZĘŚCI 3-2
AUSTRALIJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO (KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK 2 DO USTAWY O
KONKURENCJI I KONSUMENTACH Z 2010 R. (CTH) („ACL”)) LUB NOWEJ ZELANDII (NA MOCY
NOWOZELANDZKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRAW KONSUMENCKICH Z 1993 R. ), KTÓRE NIE MOGĄ
BYĆ WYŁĄCZONE, OGRANICZONE ANI ZMIENIONE NA MOCY ZAWARTEJ PRZEZ NAS UMOWY
(„PRAWA NIEPODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIU”). POTWIERDZAMY, ŻE W AUSTRALII W PRZYPADKU
NIEWYKONANIA JAKICHKOLWIEK ISTOTNYCH USŁUG UŻYTKOWNIK MA PRAWO: A) UNIEWAŻNIĆ
UMOWĘ DOTYCZĄCĄ DANEJ USŁUGI; ORAZ B) OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY ZA
NIEWYKORZYSTANĄ CZĘŚĆ LUB OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA OBNIŻONĄ WARTOŚĆ DANEJ
USŁUGI. W PRZYPADKU POWAŻNEJ USTERKI JAKIEGOKOLWIEK TOWARU KLIENT MA PRAWO DO
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WYMIANY TOWARU LUB ZWROTU PIENIĘDZY. JEŻELI USTERKA TOWARÓW LUB NIEWYKONANIE
USŁUG NIE ZOSTANĄ UZNANE, UŻYTKOWNIK JEST UPRAWNIONY DO USUNIĘCIA USTERKI W
ROZSĄDNYM TERMINIE, A JEŚLI TAK SIĘ NIE STANIE, UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO ZWROTU
PIENIĘDZY ZA TOWARY I NIEWYKORZYSTANĄ CZĘŚĆ USŁUG. UŻYTKOWNIK MA RÓWNIEŻ PRAWO
DO ODSZKODOWANIA ZA WSZELKIE INNE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA STRATY LUB SZKODY
POWSTAŁE W WYNIKU USTERKI TOWARÓW LUB NIEWYKONANIA USŁUG.

1.

USŁUGI I DODATKOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG: KORZYSTANIE Z OKREŚLONYCH
FUNKCJI OPROGRAMOWANIA, W TYM KOMPONENTÓW DOSTĘPNYCH ONLINE LUB
KOMPONENTÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UDZIAŁ WIELU GRACZY BĄDŹ ZAKTUALIZOWANYCH
FUNKCJI MOŻE WYMAGAĆ WYRAŻENIA ZGODY NA DODATKOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA
USŁUG. UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TAKICH DODATKOWYCH
WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG W CHWILI UDOSTĘPNIENIA MU FUNKCJI
DODATKOWYCH. BRAK ZGODY NA DODATKOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG MOŻE
UNIEMOŻLIWIĆ UZYSKANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIE Z DODATKOWYCH FUNKCJI, DO
KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ TAKIE DODATKOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

2.

OGRANICZONA LICENCJA: Z zastrzeżeniem wszelkich wymagań systemowych Activision udziela
użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego i ograniczonego prawa i licencji na instalację i korzystanie z
jednej kopii składowej(-ych) części Oprogramowania, wyłącznie na użytek osobisty. Wszelkie prawa wyraźnie
nieudzielone pozostają zastrzeżone na rzecz Activision. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji udzielanej
na rzecz Użytkownika, a nie przedmiotem sprzedaży. Licencja nie przewiduje udzielenia żadnych praw
własności lub innych praw do Oprogramowania na rzecz Użytkownika i nie należy jej interpretować jako
sprzedaży jakichkolwiek praw do Oprogramowania. Niniejsza Umowa ma również zastosowanie do poprawek
lub aktualizacji Oprogramowania uzyskanych przez Użytkownika, chyba że do określonej poprawki lub
aktualizacji zastosowanie mają warunki dodatkowe. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I
POTWIERDZA, ŻE OPRÓCZ LICENCJI UDZIELONEJ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE
NINIEJSZEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK NIE POSIADA PRAWA WŁASNOŚCI ANI ŻADNEGO
UDZIAŁU WE WŁASNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU LUB TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W
RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI (ZGODNIE Z DEFINICJĄ OKREŚLONĄ PONIŻEJ), W TYM,
MIĘDZY INNYMI, KONT ONLINE ORAZ JAKIEJKOLWIEK WIRTUALNEJ WALUTY LUB
WIRTUALNYCH TOWARÓW, ORAZ, PONADTO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I
POTWIERDZA, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRAWA, WSZYSTKIE PRAWA DO TAKICH PRODUKTÓW I TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W
RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ ZAWSZE PRZYSŁUGIWAĆ ORAZ
PRZEWIDYWAĆ KORZYŚCI NA RZECZ ACTIVISION.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM AMERYKI
PÓŁNOCNEJ: Dla uniknięcia wątpliwości, żadne postanowienie zawarte w ust. 2 nie ogranicza prawa
Użytkownika do sprzedaży i przeniesienia fizycznych nośników zawierających Oprogramowanie, nabytych
przez Użytkownika w drodze kupna w sposób zgodny z prawem.

3.

WARUNKI LICENCJI: Niniejsza licencja podlega następującym ograniczeniom („Ograniczenia Licencji”):
Korzystanie z Oprogramowania w sposób naruszający Ograniczenia Licencji stanowi istotne naruszenie
niniejszej Umowy i będzie skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem licencji udzielonej Użytkownikowi
oraz, jeżeli Użytkownik jest osobą posiadającą miejsce zamieszkania poza terytorium Ameryki Północnej,
dodatkowymi konsekwencjami określonymi w ust. 8(2)(c), a także dalsze korzystanie z Oprogramowania
będzie stanowić naruszenie praw autorskich Activision oraz innych praw do Oprogramowania.
A. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować oraz nie zezwalać na podejmowanie następujących
czynności: (1) wykorzystywanie niniejszego Oprogramowania do celów komercyjnych; (2) z
zastrzeżeniem wymagań systemowych, korzystanie z Oprogramowania w więcej niż jednym systemie w
tym samym czasie; (3) kopiowanie Oprogramowania w całości lub części; (4) nie ograniczając
postanowienia zawartego w powyższym punkcie (3), kopiowanie Oprogramowania na dysk twardy lub
inny nośnik danych, chyba że Oprogramowanie samoczynnie stworzy taką kopię w czasie instalacji lub
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użytkownik pobiera Oprogramowanie od upoważnionego sprzedawcy internetowego Activision; (5)
korzystanie z Oprogramowania w sieci, w systemie dla wielu użytkowników lub systemie korzystania na
odległość, w tym korzystanie online, chyba że funkcja Oprogramowania obejmuje powyższe; (6) sprzedaż,
wynajem, dzierżawa, udzielanie licencji, dystrybucja lub zbywanie Oprogramowania w inny sposób; (7) z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, dokonywanie inżynierii wstecznej (chyba że Activision
wyraźnie zezwoli na powyższe), odtwarzanie kodu źródłowego, modyfikowanie, dokonywanie
dekompilacji lub dezasemblacji bądź tworzenie utworów zależnych oprogramowania oraz innej
zastrzeżonej technologii Oprogramowania, w całości lub części; (8) tworzenie, opracowywanie,
modyfikowanie, oferowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie, obsługiwanie, promowanie, reklamowanie
lub korzystanie z nieautoryzowanego oprogramowania celem uzyskania korzyści w grach offline, online
lub grach przeznaczonych dla wielu użytkowników, w tym, między innymi, dopuszczanie się oszustw
(cheatów), korzystanie z oprogramowania automatyzującego (boty), zmodyfikowanych lobby,
oprogramowania hackerskiego lub modyfikacji bądź angażowanie się w korzystanie ze środków
umożliwiających oszukiwanie, nieuprawnione zdobywanie korzyści lub blokowanie innych użytkowników
w dowolnej postaci (powyższe postępowanie będzie podlegać sankcjom stosowanym według uznania
Activision; więcej informacji dostępnych jest w obowiązującej Polityce Bezpieczeństwa dotyczącej
Oprogramowania, zamieszczonej na stronie support.activision.com; (9) usuwanie, wyłączanie lub
niestosowanie się do oznaczeń lub informacji dotyczących praw własności, znajdujących się na lub w
Oprogramowaniu; lub (10) korzystanie, uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub wywożenie albo ponowne
wywożenie w inny sposób bądź przenoszenie Oprogramowania z naruszeniem obowiązujących przepisów
prawa lub regulacji dotyczących kontroli eksportu, sankcji gospodarczych oraz przywozu, w tym, między
innymi, Rządowych Przepisów Eksportowych Stanów Zjednoczonych („EAR”) oraz regulacji ogłoszonych
przez Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”) Departamentu Skarbu Stanów
Zjednoczonych.
B. O ile Activision wyraźnie nie zezwoli na poniższe oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa
miejscowego, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEWYRAŻANIA ZGODY NA ŁĄCZENIE,
WŁĄCZANIE DO LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA W URZĄDZENIU
PERYFERYJNYM LUB JEGO CZĘŚCI WRAZ Z JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM INNYM
NIŻ PRZEDMIOTOWE OPROGRAMOWANIE.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM UNII
EUROPEJSKIEJ I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA:
WSZELKIE PRAWA UDZIELONE UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY (W
TYM DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NA URZĄDZENIU PERYFERYJNYM)
WYGASAJĄ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM W PRZYPADKU NARUSZENIA
KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LUB POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO
PARAGRAFU PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODJĘCIA PRZEZ NIEGO JAKICHKOLWIEK
CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA NA URZĄDZENIU PERYFERYJNYM I
WYRAŹNIE NIEDOZWOLONYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ
I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA:
WSZELKIE PRAWA UDZIELONE UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY (W
TYM DO KORZYSTANIA Z
OPROGRAMOWANIA NA URZĄDZENIU PERYFERYJNYM) WYGASAJĄ W TRYBIE
NATYCHMIASTOWYM W PRZYPADKU ISTOTNEGO NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ
UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ISTOTNE NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY STANOWI
DOPUSZCZENIE SIĘ NARUSZENIA NINIEJSZEGO UST. B LUB DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOŚCI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA W URZĄDZENIU PERYFERYJNYM,
KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE DOZWOLONA NINIEJSZĄ UMOWĄ.
C. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania podczas korzystania z Oprogramowania z czynności
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takich jak: (A) nękanie, grożenie, zawstydzanie lub powodowanie niepokoju bądź dyskomfortu u innego
uczestnika, użytkownika bądź innej osoby fizycznej lub podmiotu; (B) przesyłanie jakichkolwiek Treści
tworzonych przez użytkownika (zgodnie z definicją określoną w ust. 14) uznanych przez Activision za
krzywdzące, bezprawne, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, oszczercze, zniesławiające, wulgarne,
obsceniczne, nienawistne, dyskryminujące na tle rasowym, seksualnym lub etnicznym bądź niewłaściwe w
inny sposób; (C) podawanie się za jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, między innymi, Activision; (D)
zakłócanie normalnego działania Oprogramowania bądź podejmowanie innych czynności w sposób, który
ma niekorzystny wpływ na innych uczestników lub ogólne korzystanie z Oprogramowania; (E)
zamieszczanie lub przesyłanie jakichkolwiek niezamówionych treści o charakterze reklamowym,
materiałów promocyjnych bądź informacji handlowej w innej formie; (F) umyślne lub nieumyślne
naruszanie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub umów podczas korzystania lub
uzyskiwania dostępu do Oprogramowania; (G) zamieszczanie wielu postów o tej samej treści (np.
„spamu”); lub (H) naruszanie prywatności bądź naruszanie praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym
między innymi jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej.
D. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (1) nie podlega sankcjom lub ograniczeniom w zakresie wywozu
towarów nałożonym przez Stany Zjednoczone oraz jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulacji; (2) nie posiada miejsca zamieszkania lub miejsca
stałego pobytu w kraju lub regionie podlegającym ogólnym i szczegółowym sankcjom/embargo nałożonym
przez Stany Zjednoczone, chyba że użytkownik może korzystać z Oprogramowania w takim kraju i
regionie zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego; (3) nie jest urzędnikiem, pracownikiem, agentem
bądź współpracownikiem ani też nie działa i nie ma na celu działania, bezpośrednio lub pośrednio, w
imieniu lub na rzecz jakiegokolwiek rządu (w tym jakiejkolwiek jednostki politycznej, agencji lub
instytucji rządowej bądź jakiejkolwiek osoby posiadanej lub kontrolowanej, bezpośrednio lub pośrednio,
przez taki rząd, jednostkę, agencję lub instytucję) bądź partii politycznej (np. Komunistycznej Partii Kuby
lub Partii Pracy Korei) podlegających sankcjom/embargo nałożonym przez Stany Zjednoczone bądź
jakiegokolwiek podmiotu w kraju lub regionie objętym sankcjami/embargo lub podlegającym
sankcjom/embargo nałożonym przez Stany Zjednoczone; oraz (4) nie będzie korzystać z Oprogramowania
w celu niedozwolonym przepisami prawa amerykańskiego.
E. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku poniżej wieku pełnoletniego obowiązującego w ich
jurysdykcji lub wieku 18 lat, w zależności od tego, który z powyższych limitów wiekowych jest wyższy,
potwierdzają, że będą ponosić odpowiedzialność za korzystanie z Oprogramowania przez ich dziecko,
niezależnie od tego, czy rodzice lub opiekunowie wyrazili zgodę na takie korzystanie czy też nie.
F.

Wiadomości przesyłane za pośrednictwem Produktu nie są uznawane za poufne. Activision może
monitorować lub rejestrować wiadomości Użytkownika (w tym między innymi czaty tekstowe lub
wiadomości głosowe) podczas korzystania z Produktu przez Użytkownika, a Użytkownik niniejszym
wyraża na to nieodwołalną, wyraźną zgodę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nie
oczekuje, że Activision zachowa w poufności jakiekolwiek przesyłane treści tworzone przez
użytkowników lub wiadomości, w tym między innymi czaty tekstowe lub wiadomości głosowe. Ze
względu na fakt, iż czaty głosowe i inne wiadomości mogą być wyświetlane lub odsłuchiwane przez
innych użytkowników, użytkownicy powinni unikać ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
Ponadto Activision może, za powiadomieniem lub bez powiadomienia przekazanego Użytkownikowi,
ujawniać adres(y) IP, dane osobowe, loginy do czatów Użytkownika oraz inne informacje dotyczące
Użytkownika i podejmowanych przez niego czynności zgodnie z Polityką Prywatności Activision dostępną
na stronie internetowej https://www.activision.com/legal/privacy-policy.

G. Zgoda na monitorowanie. PODCZAS DZIAŁANIA PRODUKT (W TYM OPROGRAMOWANIE,
STEROWNIK KERNEL LEVEL LUB INNY MECHANIZM TECHNICZNY) MOŻE
MONITOROWAĆ KOMPUTER LUB KONSOLĘ POD KĄTEM NIEAUTORYZOWANYCH
PROGRAMÓW LUB PROCESÓW DZIAŁAJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE Z
OPROGRAMOWANIEM LUB ODDZIELNIE. „NIEAUTORYZOWANY PROGRAM” W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE DEFINIUJE SIĘ JAKO DOWOLNE OPROGRAMOWANIE,
KTÓREGO UŻYTKOWANIE ZOSTAŁO ZABRONIONE ZGODNIE Z UST. 3.A. POWYŻEJ. W
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TRAKCIE TEGO PROCESU PEWNE INFORMACJE IDENTYFIKACYJNE DOTYCZĄCE
URZĄDZENIA, OPROGRAMOWANIA LUB PROCESÓW MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE
FIRMIE ACTIVISION W CELU USTALENIA, CZY DOSZŁO DO URUCHOMIENIA
JAKICHKOLWIEK NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW. W PRZYPADKU WYKRYCIA
PRZEZ PRODUKT ZNAMION NIEAUTORYZOWANYCH DZIAŁAŃ LUB PROGRAMÓW (a)
PRODUKT MOŻE PRZEKAZAĆ FIRMIE ACTIVISION INFORMACJE O
NIEAUTORYZOWANEJ AKTYWNOŚCI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, NAZWĘ KONTA,
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYKRYTYCH NIEAUTORYZOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ
DATĘ I GODZINĘ; LUB (b) FIRMA ACTIVISION MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSZYSTKICH
SWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY ZA UPRZEDNIM
POWIADOMIENIEM LUB BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA.
INFORMACJE NIEZWIĄZANE Z POWYŻSZYM PROCESEM WYKRYWANIA
NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE FIRMIE
ACTIVISION W RAMACH PROCESU MONITOROWANIA. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ
UMOWĘ, UŻYTKOWNIK UDZIELA FIRMIE ACTIVISION DOSTĘPU DO URZĄDZENIA WE
WSPOMNIANYCH WYŻEJ CELACH.
4.

PRAWO WŁASNOŚCI: Wszystkie tytuły, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do
Oprogramowania przysługują Activision, jej podmiotom powiązanym lub licencjodawcom. Oprogramowanie
chronione jest przepisami dotyczącymi praw autorskich, obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
międzynarodowymi umowami dotyczącymi takich praw, konwencjami i innymi przepisami prawa.
Oprogramowanie może zawierać określone materiały udostępniane na podstawie licencji, a licencjodawcy
Activision mogą chronić przysługujące im prawa w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO
WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI ANI INNE
UDZIAŁY WE WŁASNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK KONTA PRZECHOWYWANEGO LUB
OBSŁUGIWANEGO W SYSTEMIE ACTIVISION („KONTO”), ORAZ, UŻYTKOWNIK RÓWNIEŻ
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE WSZYSTKIE PRAWA DO TAKICH KONT
PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ ZAWSZE PRZYSŁUGIWAĆ ORAZ PRZEWIDYWAĆ KORZYŚCI NA RZECZ
ACTIVISION.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ:
ACTIVISION MOŻE ZAWIESIĆ, DEZAKTYWOWAĆ, ZMODYFIKOWAĆ LUB USUNĄĆ
KTÓREKOLWIEK Z POWYŻSZYCH KONT W KAŻDYM CZASIE I Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY BĄDŹ
BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY, ZA POWIADOMIENIEM LUB BEZ POWIADOMIENIA
PRZEKAZANEGO UŻYTKOWNIKOWI.

5.

POPRAWKI (PATCHES) I AKTUALIZACJE: Activision może udostępnić lub dostarczyć obowiązkowe
poprawki, aktualizacje i modyfikacje Oprogramowania, które Użytkownik zobowiązany jest zainstalować, aby
móc dalej korzystać z Oprogramowania. Powyższe poprawki, aktualizacje i modyfikacje wymagają dostępu do
Internetu szerokopasmowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty z tytułu dostępu i
korzystania z Internetu szerokopasmowego.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ I
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA: Activision może dokonać aktualizacji Oprogramowania na odległość,
nie informując Użytkownika o powyższym. Użytkownik niniejszym udziela Activision zgody na udostępnianie
i dokonywanie takich poprawek, aktualizacji i modyfikacji.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ I
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA: Activision może dokonywać aktualizacji Oprogramowania na
odległość, bez zawiadamiania Użytkownika, pod warunkiem że takie aktualizacje nie skutkują istotną zmianą
funkcjonalności Oprogramowania. Użytkownik niniejszym udziela na rzecz Activision zgody na udostępnianie
i dokonywanie takich poprawek, aktualizacji i modyfikacji.

6.

OGRANICZONA GWARANCJA DOTYCZĄCA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (DOTYCZY
WYŁĄCZNIE OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM
AMERYKI PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII):
6(A) Activision gwarantuje pierwszemu nabywcy niniejszego Oprogramowania, że nośniki fizyczne, na których
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zapisane zostało Oprogramowanie oraz wszelkie akcesoria fizyczne (zwane łącznie „Towarami”) będą wolne
od wad materiałów i wykonania przez okres 90 dni od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wad Towarów w
ciągu 90 dni od pierwszego zakupu, Activision zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany wadliwych Towarów
w okresie 90 dni, po otrzymaniu Oprogramowania (po uiszczeniu opłaty pocztowej i po przesłaniu dowodu daty
zakupu), pod warunkiem, że Towary są nadal produkowane przez Activision. W przypadku gdy Towary nie są
już dostępne Activision zachowuje prawo do zastąpienia ich podobnymi towarami o takiej samej lub wyższej
wartości. Zakres niniejszej gwarancji jest ograniczony do Towarów pierwotnie dostarczonych przez Activision i
nie obejmuje zużycia rzeczy będącego następstwem prawidłowego używania. Niniejsza gwarancja nie
obowiązuje i jest nieważna w przypadku, gdy wada powstała na skutek nadmiernej eksploatacji, niewłaściwego
używania lub zaniedbania. Okres obowiązywania jakiejkolwiek rękojmi przewidzianej przepisami prawa
zostaje wyraźnie ograniczony do okresu 90 dni wskazanego powyżej. O ILE NINIEJSZA UMOWA NIE
STANOWI INACZEJ, NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE,
WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE.
Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Ameryki Północnej: Aby uzyskać informacje
dotyczące wymiany gwarancyjnej lub skierować inne zapytania z zakresu obsługi klienta, prosimy o
odwiedzenie strony internetowej http://support.activision.com. Jeżeli przysługuje taka wymiana, prosimy o
przesłanie: (1) oryginalnych Towarów; (2) kopii paragonu fiskalnego, oznaczonego datą; (3) imienia i nazwiska
użytkownika oraz adresu zwrotnego; (4) opisu wady oraz napotkanego problemu (problemów); oraz (5) numeru
zgłoszenia/RMA podanego użytkownikowi przez Dział Obsługi Klienta. W Stanach Zjednoczonych prosimy o
przesłanie powyższych informacji na adres: Warranty Replacements, Activision Publishing, Inc.,

100 N. Pacific Coast Highway, Suite 900, El Segundo, CA 90245; w przypadku terytorium
innego niż Stany Zjednoczone prosimy o skorzystanie ze strony internetowej:
http://support.activision.com.
Osoby posiadające miejsce zamieszkania w Australii: Niniejsza gwarancja obowiązuje razem z innymi
prawami i środkami ochrony prawnej przysługującymi użytkownikowi w przedmiocie Towarów
udostępnianych w ramach niniejszego pakietu z grą, na podstawie australijskiej Ustawy o ochronie
konsumentów. Towary objęte są gwarancjami, które nie mogą zostać wyłączone na podstawie takiej Ustawy.
Użytkownik jest uprawniony do wymiany Towarów lub otrzymania zwrotu pieniędzy w przypadku istotnej
wady oraz odszkodowania z tytułu wszystkich innych zasadnie przewidywalnych strat lub szkód. Użytkownik
jest również uprawniony do naprawy lub wymiany Towarów w przypadku, gdy jakość Towarów będzie
nieakceptowalna, a wada nie będzie stanowić istotnej wady. Prosimy o kontakt z Activision pod numerem
telefonu 1300 748 995 lub adresem e-mail ausupport@activision.com bądź adresem pocztowym PO Box 544
Pyrmont NSW 2009, Australia, w przypadku jakichkolwiek problemów z Towarami udostępnionymi w ramach
niniejszego pakietu z grą. W przypadku gdy konieczne będzie dokonanie wymiany lub naprawy, Activision
przekaże informacje dotyczące procedury w tym zakresie. W ramach takiej procedury użytkownik może zostać
poproszony o przesłanie: (1) nośników fizycznych (na przykład płyty CD-ROM/DVD/Blu-ray/kartridża (bez
instrukcji obsługi lub pudełka)) w opakowaniu ochronnym; (2) akcesoriów; (3) kopii paragonu fiskalnego,
opatrzonego datą; (4) imienia i nazwiska użytkownika oraz adresu zwrotnego, napisanych pismem
maszynowym lub wyraźnie napisanych drukowanymi literami; (5) krótkiego opisu wady lub napotkanego
problemu (problemów) oraz systemu, w którym używane jest oprogramowanie; oraz (6) numeru zgłoszenia
nadanego przez Dział Obsługi Klienta. Użytkownik może również zostać zobowiązany do przesłania czeku lub
przekazu pieniężnego, jednakże w przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, użytkownik
może być uprawniony do otrzymania zwrotu powyższej kwoty. O ile Dział Obsługi Klienta nie zaleci inaczej,
prosimy o wysłanie elementów podlegających wymianie (rekomendowane jest przesłanie ich przesyłką
poleconą) na adres Limited Physical Media/Peripheral Warranty Replacements, Activision Blizzard Australia
Pty Ltd, PO Box 544 Pyrmont NSW 2009, Australia. Postanowienia poniższej klauzuli dotyczącej ograniczenia
odpowiedzialności odszkodowawczej mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym Ustawą o ochronie
konkurencji i konsumentów z 2010 r. (obowiązującą na terytorium Związku Australijskiego).
6(B). OGRANICZONA GWARANCJA DOTYCZĄCA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (OSOBY
POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA WE WSZYSTKICH KRAJACH INNYCH ICH KRAJE
AMERYKI PÓŁNOCNEJ I AUSTRALIA): Gwarancja dotycząca Oprogramowania jest udzielana zgodnie z
prawami przysługującymi użytkownikowi jako konsumentowi na podstawie przepisów prawa, które to prawa
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posiadają moc nadrzędną w każdym przypadku. Aby uzyskać informacje dotyczące procedur Activision w
zakresie wymiany Oprogramowania w Unii Europejskiej oraz innych krajach poza terytorium Ameryki
Północnej i Australii bądź skierować inne zapytania z zakresu obsługi klienta, należy skorzystać ze strony:
http://support.activision.com.
7.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ:
7(A) OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM AMERYKI
PÓŁNOCNEJ:
ACTIVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NADZWYCZAJNE,
WYNIKOWE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA, KORZYSTANIA LUB
NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA, W TYM SZKODY NA MIENIU, AWARIĘ
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB JEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE ORAZ, W ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, ZA SZKODY NA OSOBIE, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY
ACTIVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ACTIVISION NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ RZECZYWISTEJ KWOTY CENY
ZAPŁACONEJ ZA LICENCJĘ NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA. OKREŚLONE
STANY/PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI
LUB NA WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ,
DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA
DO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA PRZEWIDUJE OKREŚLONE PRAWA NA RZECZ
UŻYTKOWNIKA, PRZY CZYM UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, W
ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.
7(B) OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM AMERYKI
PÓŁNOCNEJ:
ŻADNE POSTANOWIENIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE OGRANICZA ANI NIE
WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ACTIVISION WOBEC UŻYTKOWNIKA:
▪ Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB SZKODY NA OSOBIE SPOWODOWANEJ ZANIEDBANIEM PO
STRONIE ACTIVISION;
▪ Z TYTUŁU UMYŚLNEGO ZŁOŻENIA NIEPRAWDZIWEGO OŚWIADCZENIA; LUB
▪ JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA
LUB WYŁĄCZONA Z MOCY PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W JURYSDYKCJI, W
KTÓREJ UŻYTKOWNIK POSIADA MIEJSCE ZAMIESZKANIA.
Z ZASTRZEŻENIEM NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA, ACTIVISION W ŻADNYM PRZYPADKU NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT
HANDLOWYCH, A WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PO STRONIE ACTIVISION Z TYTUŁU STRAT
PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEST ŚCIŚLE OGRANICZONA DO STRAT, KTÓRE MOŻNA
BYŁO ZASADNIE PRZEWIDZIEĆ ORAZ NIE BĘDZIE ŁĄCZNIE PRZEKRACZAĆ: KWOTY
CAŁKOWITEJ CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE
(POWIĘKSZONEJ O WSZELKIE PŁATNE TREŚCI UDOSTĘPNIANE W RAMACH ŚWIADCZENIA
USŁUGI) W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY OD DNIA POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI; LUB
SUMY 500 GBP LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI OBLICZONEJ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEGO KURSU
WYMIANY WALUT, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z DWÓCH POWYŻSZYCH KWOT BĘDZIE
WYŻSZA.

8.

WYPOWIEDZENIE:
1. OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM AMERYKI
PÓŁNOCNEJ: Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw przysługujących Activision, w przypadku
nieprzestrzegania warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika oraz z zastrzeżeniem stopnia istotności
naruszenia po stronie Użytkownika, Activision może, według wyłącznego uznania, zastosować sankcje
wobec Użytkownika lub dokonać wypowiedzenia niniejszej Umowy. Obowiązująca Polityka
Bezpieczeństwa dotyczącej Oprogramowania, dostępna na stronie internetowej support.activision.com,
określa bardziej szczegółowo działania podlegające sankcjom oraz rodzaje obowiązujących sankcji. W
8
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2.

3.

9.

przypadku wypowiedzenia Umowy z powyższej przyczyny, Użytkownik zobowiązany jest do zniszczenia
wszystkich kopii Oprogramowania i wszystkich jego części składowych. Użytkownik może również
wypowiedzieć Umowę w każdym czasie w drodze trwałego usunięcia wszelkich plików instalacyjnych
Oprogramowania oraz zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania znajdujących się w jego posiadaniu
bądź pod jego kontrolą.
OSOBY POSIADAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM AMERYKI
PÓŁNOCNEJ:
a. W PRZYPADKU ISTOTNEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ
UŻYTKOWNIKA ACTIVISION MOŻE WYPOWIEDZIEĆ LICENCJĘ UDZIELONĄ
UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ DOKONAĆ
ZAWIESZENIA, MODYFIKACJI LUB USUNĄĆ KONTO UŻYTKOWNIKA W KAŻDYM
CZASIE BEZ PRZEKAZYWANIA UŻYTKOWNIKOWI UPRZEDNIEGO
ZAWIADOMIENIA. ISTOTNE NARUSZENIA OZNACZAJĄ NARUSZENIA WAŻNYCH
POSTANOWIEŃ, OBEJMUJĄCYCH UST. 3, 11(A) I 11(D) NINIEJSZEJ UMOWY,
POWTARZAJĄCE SIĘ NARUSZENIA INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY (W
TYM DALSZE NIEPRZESTRZEGANIE JEJ POSTANOWIEŃ W PRZYPADKU, GDY
UŻYTKOWNIK OTRZYMAŁ JUŻ WCZEŚNIEJSZE OSTRZEŻENIE W TYM ZAKRESIE)
BĄDŹ INNE NARUSZENIA OKREŚLONE SZCZEGÓŁOWO W OBOWIĄZUJĄCEJ
POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA, DOSTĘPNEJ NA
STRONIE support.activision.com. JEŻELI UŻYTKOWNIK UWAŻA, ŻE TAKA DECYZJA
ZOSTAŁA PODJĘTA NIESŁUSZNIE, MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ACTIVISION ZA
POŚREDNICTWEM STRONY support.activision.com. JEŻELI ACTIVISION NIE MOŻE
ROZPATRZYĆ REKLAMACJI UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK POSIADA MIEJSCE
ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ, UŻYTKOWNIK MOŻE
SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY INTERNETOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW
STWORZONEJ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, DOSTĘPNEJ POD ADRESEM
http://ec.europa.eu/odr.
b. ACTIVISION MOŻE RÓWNIEŻ WYPOWIEDZIEĆ LICENCJĘ UDZIELONĄ
UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ DOKONAĆ
ZAWIESZENIA, MODYFIKACJI LUB USUNĄĆ KONTO UŻYTKOWNIKA Z INNEJ
WAŻNEJ PRZYCZYNY (NA PRZYKŁAD ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
INTERNETOWEJ Z POWODÓW EKONOMICZNYCH ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ
LICZBĘ UŻYTKOWNIKÓW KONTYNUUJĄCYCH KORZYSTANIE Z USŁUGI W MIARĘ
UPŁYWU CZASU) LUB BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY, ZA UPRZEDNIM
ZAWIADOMIENIEM PRZEKAZANYM UŻYTKOWNIKOWI Z ODPOWIEDNIM
WYPRZEDZENIEM.
c. JEŻELI ACTIVISION DOKONA WYPOWIEDZENIA LICENCJI UDZIELONEJ
UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ ZAWIESI LUB
USUNIE KONTO UŻYTKOWNIKA, OZNACZA TO, ŻE
i. DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA I PRAWO DO KORZYSTANIA Z
OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZOSTANĄ COFNIĘTE.
Następujące postanowienia zachowują moc prawną po wypowiedzeniu niniejszej Umowy: WARUNKI
LICENCJI (USTĘP 3), PRAWO WŁASNOŚCI (USTĘP 4), OGRANICZONA GWARANCJA
DOTYCZĄCA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (USTĘP 6A I 6B), OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ (USTĘP 7A I 7B), WYPOWIEDZENIE (USTĘP 8),
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI (USTĘP 10), TREŚCI UDOSTĘPNIANE W RAMACH
ŚWIADCZENIA USŁUGI (USTĘP 11), DOSTĘPNOŚĆ (USTĘP 12), DOSTĘP (USTĘP 13), WIĄŻĄCE
POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM (USTĘP 16), JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE (USTĘP 17)
ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE (USTĘP 18).

Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Ameryki Północnej – OGRANICZONE PRAWA
RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH: Oprogramowanie zostało opracowane wyłącznie na koszt własny i
jest udostępniane jako „Komercyjne oprogramowanie komputerowe” lub „oprogramowanie komputerowe
podlegające ograniczeniom”. Korzystanie, powielanie lub ujawnianie Oprogramowania przez Rząd Stanów
Zjednoczonych lub podwykonawcę Rządu Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w ust.
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(c)(1)(ii) klauzul dotyczących Praw do danych technicznych i oprogramowania komputerowego, zawartych w
Suplemencie do Federalnego Prawa Zamówień Publicznych z zakresu Obrony (DFARS) 252.227-7013 lub
określonym w ust. (c)(1) oraz (2) klauzul dotyczących Ograniczonych praw do komercyjnego oprogramowania
komputerowego, zawartych w Federalnym Prawie Zamówień Publicznych (FAR) 52.227-19, w zależności od
przypadku. Wykonawcą/Producentem jest Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa
Monica, California 90405.
10. Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Ameryki Północnej – ZWOLNIENIE Z
ODPOWIEDZIALNOŚCI: Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić Activision, jej partnerów,
podmioty powiązane, licencjodawców, wykonawców, członków władz, dyrektorów, pracowników i agentów z
odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, strat i wydatków wynikających bezpośrednio lub pośrednio z
naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika lub jego działań i zaniechań w zakresie korzystania z
Oprogramowania na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
11. TREŚCI UDOSTĘPNIANE W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI: „Treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi” obejmują wszystkie wirtualne materiały, informacje i treści udostępniane użytkownikowi
(np. treści dostępne po odblokowaniu, konta, statystyki, majątek wirtualny, waluty wirtualne, kody, osiągnięcia,
nagrody wirtualne, kredyty, dostęp, pokazy, tokeny, monety, ulepszenia lub elementy spersonalizowane) w
związku z korzystaniem z Oprogramowania przez Użytkownika, w tym z Usług online, które Użytkownik musi
„zarobić”, zdobyć”, „nabyć” lub „kupić”, aby uzyskać dostęp do treści dodatkowych.
Chociaż Oprogramowanie może umożliwić użytkownikowi „zarobienie”, „zdobycie”, „nabycie” lub „zakup”
Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi w ramach lub w związku ze świadczeniem usługi w grze,
Użytkownik w rzeczywistości nie posiada prawa własności lub udziału majątkowego w jakichkolwiek
Treściach udostępnianych w ramach świadczenia usługi, a cena Treści udostępnianych w ramach świadczenia
usługi nie odnosi się do żadnego salda kredytowego w walucie rzeczywistej lub jej równowartości. O ile nie
uzgodniono inaczej na piśmie, żadne Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi otrzymywane przez
Użytkownika nie są mu udostępniane na podstawie licencji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani
też Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo własności do takich Treści udostępnianych w ramach
świadczenia usługi.
a.

Użytkownik nie może dokonywać sprzedaży, użyczenia, wypożyczenia, prowadzić obrotu lub dokonywać
przeniesienia w inny sposób jakichkolwiek Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi, z
wyjątkiem wymiany na inne Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi, w przypadkach, gdy ma to
zastosowanie. Zabrania się sprzedaży Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi, w tym, między
innymi, waluty wirtualnej, w zamian za „prawdziwe” środki pieniężne bądź wymiany tych przedmiotów
lub waluty wirtualnej na przedmioty lub środki niestanowiące części Oprogramowania.

b.

Activision może dokonać zmian, usunąć, wykasować lub zaprzestać udostępniania Treści udostępnianych
w ramach świadczenia usługi w każdym czasie (np. po wypowiedzeniu niniejszej Umowy lub zakończeniu
wsparcia online dla Oprogramowania w sposób określony w ustępie 8), również w przypadku, gdy
użytkownik nie „korzystał” ani też nie „użytkował” Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi
przed dokonaniem ich zmiany, usunięcia, wykasowania bądź zaprzestania udostępniania . Nie ograniczając
zakresu powyższego postanowienia, Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi mogą obejmować
wirtualne monety, punkty lub inne waluty wirtualne („Waluta Wirtualna”).

c.

Dokonując zakupu lub nabywając Walutę Wirtualną w inny sposób, Użytkownik uzyskuje ograniczoną
licencję (która może zostać cofnięta przez Activision w każdym czasie, o ile obowiązujące przepisy prawa
nie wymagają inaczej oraz, wyłącznie w odniesieniu do użytkowników posiadających miejsce
zamieszkania poza terytorium Ameryki Północnej, zgodnie z ust. 8) na uzyskiwanie dostępu i posiadanie
możliwości wyboru treści spośród innych Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi. Waluta
Wirtualna nie posiada wartości pieniężnej i nie stanowi waluty lub majątku żadnego rodzaju. Waluta
Wirtualna może zostać zwrócona wyłącznie w celu wykorzystania jej dla potrzeb innych Treści
udostępnianych w ramach świadczenia usługi, z zastrzeżeniem, że przewidziano taką możliwość. Z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa miejscowego, Waluta Wirtualna nie podlega zwrotowi
oraz Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy lub jakiejkolwiek innej
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1 stycznia 2022 r.
rekompensaty, w tym Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi, z tytułu niewykorzystanej
Waluty Wirtualnej. Niewykorzystana Waluta Wirtualna nie podlega wymianie. Activision może w każdym
czasie zmienić cenę Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi i Waluty Wirtualnej, oferowanych
w ramach Oprogramowania. Activision może ograniczyć łączną ilość Treści udostępnianych w ramach
świadczenia usługi lub Waluty Wirtualnej, które można nabyć jednorazowo lub ograniczyć łączną ilość
Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi lub Waluty Wirtualnej, które mogą być
przechowywane na koncie Użytkownika.
d.

Użytkownik może dokonywać zakupu Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi lub Waluty
Wirtualnej wyłącznie od Activision lub jej autoryzowanych partnerów oraz wyłącznie za pośrednictwem
Oprogramowania.

e.

Activision zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania Treści udostępnianych w ramach świadczenia
usługi lub Waluty Wirtualnej. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu
zapłaty wszelkich obowiązujących podatków związanych z nabyciem, korzystaniem z lub dostępem do
Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi lub Waluty Wirtualnej.

f.

Określone Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi mogą wymagać dokonania płatności przez
Użytkownika przy użyciu prawdziwych środków pieniężnych (jeżeli Użytkownik zdecyduje się na ich
zakup), przy czym kwota takiej płatności będzie określona w Oprogramowaniu. Wszelkie Treści
udostępniane w ramach świadczenia usługi zostaną udostępnione bezzwłocznie po ich zakupie przez
Użytkownika przy użyciu prawdziwych środków pieniężnych i potwierdzeniu powyższego oraz przyjęciu
do wiadomości, że Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do zmiany zdania i odstąpienia od
zakupu (zwanego prawem do odstąpienia od transakcji) po jego dokonaniu. W zależności od platformy
Użytkownika, wszelkie zakupione Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi zostaną zakupione od
dostawcy platformy Użytkownika, a zakup ten będzie podlegać określonym Warunkom użytkowania oraz
postanowieniom Umowy z Użytkownikiem. Należy zapoznać się z prawami do korzystania przy każdym
zakupie, z uwagi na fakt, iż prawa te mogą różnić się w zależności od produktu. O ile nie wskazano inaczej,
zawartość dostępna w każdym sklepie dostępnym z poziomu gry posiada taką samą klasyfikację wiekową
jak gra, której dotyczy.

12. DOSTĘPNOŚĆ:
12(A) Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Ameryki Północnej: Activision nie
gwarantuje, że wszelkie usługi online, rozgrywki lub funkcjonalności związane z Oprogramowaniem (zwane
łącznie „Usługami Online”) lub Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi będą dostępne w każdym lub
określonym czasie ani też nie gwarantuje, że będzie oferować Usługi Online lub Treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi przez określony okres. Activision może dokonywać zmian i aktualizacji Usług Online i
Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi bez powiadamiania Użytkownika o powyższym.
Activision nie składa żadnych zapewnień lub oświadczeń dotyczących dostępności Usług Online i zastrzega
sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania Usług Online według własnego uznania bez
konieczności informowania Użytkownika o powyższym, w tym na przykład do zaprzestania udostępniania
Usług Online z przyczyn ekonomicznych z uwagi na zmniejszającą się liczbę użytkowników korzystających z
Usług Online w miarę upływu czasu. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH ODMIENNYCH
POSTANOWIEŃ W TYM ZAKRESIE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I
POTWIERDZA, ŻE ACTIVISION MOŻE ZAPRZESTAĆ ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE NA
RZECZ UŻYTKOWNIKA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA
ACTIVISION ORAZ BEZ INFORMOWANIA UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE, ŻE W ZWIĄZKU Z
ZAPRZESTANIEM ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE, DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO
WSZELKICH TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI NA
PODSTAWIE LICENCJI MOŻE ZOSTAĆ COFNIĘTY. UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE WSZELKIE
RYZYKO PONIESIENIA STRATY ZWIĄZANE Z ZAPRZESTANIEM UDOSTĘPNIANIA USŁUG
ONLINE LUB UTRATY TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI
BĄDŹ INNYCH TREŚCI.
12(B) Osoby posiadające miejsce zamieszkania poza terytorium Ameryki Północnej: Z zastrzeżeniem
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postanowień zawartych w zdaniu następnym, Activision nie gwarantuje, że Oprogramowanie, jakiekolwiek
Usługi Online lub Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi będą dostępne lub wolne od błędów w
każdym lub określonym czasie. Activision zapewnia, że Oprogramowanie oraz Usługi Online i Treści
udostępniane w ramach świadczenia usługi, za które płatność została dokonana przy użyciu prawdziwych
środków pieniężnych, będą zasadniczo zgodne z opisem przekazanym przez Activision w punkcie zakupu oraz
będą zadowalającej jakości (ponadto wszelkie usługi powiązane świadczone za ich pośrednictwem będą
świadczone z należytą starannością i biegłością). Activision zastrzega sobie prawo do dokonywania
modyfikacji lub zaprzestania udostępniania Oprogramowania, Usług Online lub Treści udostępnianych w
ramach świadczenia usługi według własnego wyłącznego uznania, za zawiadomieniem przekazanym
Użytkownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem, w tym, na przykład, do zaprzestania świadczenia Usług
Online z przyczyn ekonomicznych, ze względu na ograniczoną liczbę użytkowników kontynuujących
korzystanie z Usług Online w miarę upływu czasu. Activision może dokonywać zmiany i aktualizacji (bądź
zobowiązać Użytkownika do dokonania zmian i aktualizacji) Oprogramowania, Usług Online lub Treści
udostępnianych w ramach świadczenia usługi bez zawiadamiania Użytkownika, w celu dokonania drobnych
korekt lub ulepszeń technicznych (na przykład aby zaradzić ryzyku naruszenia bezpieczeństwa) bądź
uwzględnienia zmian wymogów określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach, w każdym
przypadku pod warunkiem, że takie zmiany nie będą skutkować istotnym ograniczeniem funkcjonalności
Oprogramowania, Usług Online lub jakichkolwiek Treści udostępnianych w ramach świadczenia usługi, z
tytułu których płatności dokonano prawdziwymi środkami pieniężnymi. Activision może również dokonać
innych zmian w Oprogramowaniu, Usługach Online lub Treściach udostępnianych w ramach świadczenia
usługi za uprzednim zawiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli
Użytkownik nie wyraża zgody na takie zmiany, Użytkownik może skontaktować się z Activision w celu
wypowiedzenia licencji udzielonej Użytkownikowi przed wejściem takich zmian w życie i omówić opcje
dotyczące zwrotu pieniędzy za jakiekolwiek opłacone, lecz nieotrzymane usługi lub treści. Activision nie
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków na skutek
zdarzeń pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą. W przypadku, gdy powyższe okoliczności będą
skutkować istotnym ograniczeniem funkcjonalności Oprogramowania lub Treści udostępnianych w ramach
świadczenia usługi, wówczas zobowiązanie Użytkownika do dokonywania płatności w celu pobrania,
korzystania lub uzyskania dostępu do Oprogramowania lub Treści udostępnianych w ramach świadczenia
usługi ulega zawieszeniu na czas trwania takich okoliczności. Gwarancja dotycząca Usług Online lub Treści
udostępnianych w ramach świadczenia usługi, z tytułu których płatności dokonano prawdziwymi środkami
pieniężnymi, jest udzielana zgodnie z prawami przysługującymi Użytkownikowi jako konsumentowi na
podstawie przepisów prawa, które to prawa posiadają moc nadrzędną w każdym przypadku. Postanowienia
dotyczące ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Activision zostały zawarte w ust. 7, jednakże
postanowienia określone w niniejszym paragrafie nie mają wpływu na ustawowe prawa Użytkownika.
13. DOSTĘP: WSZELKIE KOSZTY USŁUG OSÓB TRZECICH, ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z
OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG, PONOSI WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości i potwierdza, że zapewni, na własny koszt, sprzęt i dostęp do Internetu oraz poniesie inne koszty
związane z połączeniem internetowym, wymaganym w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania i
korzystania z niego. Activision nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie dostępne oraz że będzie można z
niego korzystać we wszystkich systemach, kontrolerach lub na wszystkich urządzeniach, w ramach usług
świadczonych przez określonego dostawcę łącza internetowego lub innego łącza oraz na wszystkich terytoriach.
Oprogramowanie może zawierać, stanowić część oraz być udostępniane w związku z usługami lub treściami
dostarczanymi przez osoby trzecie. Takie usługi i treści dostarczane przez osoby trzecie są poza kontrolą
Activision. Użytkownik powinien zapoznać się z umowami dotyczącymi warunków korzystania oraz polityką
prywatności, mającymi zastosowanie do takich usług i treści dostarczanych przez osoby trzecie.
14. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA: Oprogramowanie może zawierać elementy
umożliwiające Użytkownikowi i innym użytkownikom wymianę treści tworzonych przez Użytkowników
(„Treści tworzone przez użytkownika”). W najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, przesyłając
Treści tworzone przez użytkownika, Użytkownik automatycznie udziela (lub oświadcza i zapewnia, że
posiadacz takich praw wyraźnie udzielił) Activision bezterminowego, nieograniczonego terytorialnie,
nieodpłatnego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa i licencji na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie,
dokonywanie adaptacji, publikowanie, tłumaczenie, udzielanie dalszych licencji, tworzenie utworów zależnych
oraz rozpowszechnianie takich Treści tworzonych przez użytkownika lub umieszczanie ich w dowolnej formie,
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na dowolnym nośniku i z wykorzystaniem dowolnej technologii, znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości
bez ograniczeń terytorialnych, oraz potwierdza, że Activision będzie uprawniona do nieograniczonego
korzystania z Treści tworzonych przez użytkownika dla wszelkich celów, handlowych lub innych, bez
wynagrodzenia (jednakże z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa miejscowego), bez zawiadamiania
lub zamieszczania informacji o ich autorze. Użytkownik zrzeka się i wyraża zgodę na niedochodzenie wobec
Activision lub któregokolwiek z jej partnerów, podmiotów powiązanych, spółek zależnych lub licencjobiorców
jakichkolwiek praw osobistych lub podobnych praw przysługujących użytkownikowi do Treści tworzonych
przez użytkownika. W zakresie, w jakim Oprogramowanie umożliwia innym użytkownikom posiadanie
dostępu i korzystanie z Treści tworzonych przez Użytkownika, Użytkownik udziela również takim
użytkownikom prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, tworzenia
utworów zależnych oraz przekazywania i rozpowszechniania w inny sposób Treści tworzonych przez
Użytkownika w ramach lub za pośrednictwem Oprogramowania bez zawiadamiania, zamieszczania informacji
o autorze lub wynagrodzenia na rzecz Użytkownika. Użytkownik może zamieścić w Oprogramowaniu
wyłącznie własne Treści tworzone przez użytkownika; zabrania się zamieszczania Treści tworzonych przez
innego użytkownika. Activision ma prawo (lecz nie obowiązek) usunąć, zablokować, dokonać edycji,
przenieść w inne miejsce lub wyłączyć Treści tworzone przez użytkownika z dowolnej przyczyny, według
wyłącznego uznania Activision. Activision nie ponosi odpowiedzialności, nie wyraża poparcia oraz nie udziela
gwarancji dotyczących opinii, poglądów, porad i rekomendacji zamieszczonych lub przesłanych przez innych
użytkowników.
Osoby posiadające miejsce zamieszkania we wszystkich krajach poza terytorium Ameryki Północnej:
Użytkownicy Oprogramowania tworzą, przesyłają, pobierają i korzystają z Treści tworzonych przez
użytkownika na własne ryzyko. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza lub udostępnia innym
użytkownikom Treści tworzone przez Użytkownika za pośrednictwem Oprogramowania, Activision nie
sprawuje kontroli, nie monitoruje, nie zatwierdza oraz nie posiada praw własności do Treści tworzonych przez
Użytkownika, oraz Użytkownik zleca Activision hosting i udostępnianie takich Treści tworzonych przez
Użytkownika z zastrzeżeniem powyższej licencji.
Reklamacje dotyczące zawartości jakichkolwiek Treści tworzonych przez użytkownika należy przesyłać na
adres: legalaffairs@activision.com. Reklamacje muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące
określonych Treści tworzonych przez użytkownika, stanowiących przedmiot reklamacji.
15. Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Ameryki Północnej – PRAWA AUTORSKIE:
Jeżeli Użytkownik uzna, że jakiekolwiek treści pojawiające się w Oprogramowaniu lub Treściach tworzonych
przez użytkownika zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o
przekazanie poniższych informacji przedstawicielowi ds. praw autorskich wskazanemu poniżej. Zgłoszenie
dotyczące naruszenia praw autorskich, dokonane przez Użytkownika, musi być zgodne z przepisami Ustawy
Digital Millenium Copyright Act („Ustawa DMCA”). Użytkownik powinien zapoznać się z treścią 17 U.S.C. §
512(c)(3) lub zasięgnąć porady radcy prawnego przed dokonaniem jakiegokolwiek zgłoszenia na podstawie
niniejszej Umowy. Aby dokonać zgłoszenia dotyczącego naruszenia praw autorskich, Użytkownik
zobowiązany jest przesłać pisemne zawiadomienie zawierające następujące informacje, na adres wskazany
poniżej: (a) imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika; (b) opis utworu
chronionego prawami autorskimi, które zostały naruszone w opinii Użytkownika; (c) dokładny adres URL lub
opis lokalizacji materiału rzekomo naruszającego prawa autorskie; (d) oświadczenie złożone przez
Użytkownika o tym, że posiada on przekonanie, w dobrej wierze, że właściciel praw autorskich ani jego
przedstawiciel nie wyrazili zgody na korzystanie z Oprogramowania lub Treści tworzonych przez użytkownika
w sporny sposób oraz że takie korzystanie nie jest dozwolone z mocy przepisów prawa; (e) podpis
elektroniczny lub własnoręczny podpis złożony przez osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela
praw autorskich; oraz (f) oświadczenie złożone przez Użytkownika, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że
informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich bądź
jest upoważniony do działania w jego imieniu.
Copyright Agent
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
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Santa Monica, California 90405
Do wiadomości: Activision Business and Legal Affairs
Fax: (310) 255-2152
E-Mail: legalaffairs@activision.com
Zwracamy uwagę, że przepisy Ustawy DMCA przewidują, że Użytkownik może ponosić odpowiedzialność
odszkodowawczą (w tym z tytułu kosztów obsługi prawnej), jeżeli świadomie złoży nieprawdziwe
oświadczenie o tym, że dane materiały lub czynności stanowią naruszenie praw. Zwracamy również uwagę, że
informacje zawarte w zgłoszeniu dotyczącym naruszenia praw autorskich mogą zostać przekazane osobie
odpowiedzialnej za materiały rzekomo naruszające prawa autorskie.
16. Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Ameryki Północnej – WIĄŻĄCE
POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM:
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM
USTĘPIE. MOGĄ MIEĆ ONE ISTOTNY WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM JEGO PRAWO
DO WNIESIENIA POWÓDZTWA.
Niniejsze postanowienia dotyczące WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO I ZRZECZENIA SIĘ
PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM mają zastosowanie do
użytkownika w przypadku, gdy posiada on miejsce zamieszkania lub nabył i korzysta z Oprogramowania na
terytorium Stanów Zjednoczonych. Powyższe postanowienia mogą mieć również zastosowanie do użytkownika w
przypadku, gdy posiada on miejsce zamieszkania lub nabył i korzysta z Oprogramowania poza terytorium Stanów
Zjednoczonych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w części JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów: Wszelkie kwestie dotyczące Oprogramowania mogą być zgłaszane do Działu
Obsługi Klienta Activision za pośrednictwem strony internetowej: (https://support.activision.com/). Większość
takich kwestii rozwiązywana jest w szybki i zadowalający dla naszych klientów sposób. Strony dołożą wszelkich
starań w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, roszczeń, kwestii lub nieporozumień w sposób bezpośredni w
drodze konsultacji i negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, co stanowi warunek wniesienia pozwu w
postępowaniu sądowym lub arbitrażowym przez którąkolwiek ze stron.
Wiążące postępowanie arbitrażowe: W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez strony w ciągu 30 dni od
dnia rozpoczęcia procedury rozstrzygnięcia sporu w sposób nieformalny na podstawie postanowień powyższego
paragrafu, każda strona może wnieść pozew wszczynający wiążące postępowanie arbitrażowe, stanowiące wyłączny
sposób formalnego rozstrzygnięcia roszczeń, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. W szczególności
wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane (w tym dotyczące jej interpretacji, zawarcia,
wykonywania i naruszenia), dotyczące stosunku pomiędzy stronami oraz korzystania z Oprogramowania przez
użytkownika podlegają rozstrzygnięciu w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego prowadzonego przez
JAMS zgodnie z Ogólnym Regulaminem Arbitrażu lub Uproszczonym Regulaminem Arbitrażu, w zależności od
przypadku, z wyłączeniem wszelkich regulaminów lub procedur mających zastosowanie do lub zezwalających na
postępowanie grupowe. Niniejsze postanowienie o arbitrażu zostało zawarte w ramach transakcji obejmującej
handel międzystanowy, a federalna Ustawa o postępowaniu arbitrażowym („FAA”) ma zastosowanie do
interpretacji, zastosowania, wykonalności i zawarcia niniejszej Umowy, niezależnie od innych postanowień
dotyczących wyboru prawa w niej zawartych. Arbiter, nie zaś sąd lub agencja federalna, stanowa lub miejscowa,
będzie wyłącznie uprawniony do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z interpretacją,
zastosowaniem, wykonalnością lub zawarciem niniejszej Umowy, w tym, między innymi, wszelkich roszczeń
dotyczących nieważności niniejszej Umowy w całości lub części bądź tego, czy roszczenie podlega rozstrzygnięciu
w drodze arbitrażu. Arbitrowi przysługuje prawo do zasądzenia dowolnego środka ochrony prawnej wynikającego z
przepisów prawa lub zasady słuszności. Orzeczenie arbitrażowe wydane przez arbitra będzie wiążące dla stron i
może zostać wykonane w drodze wydania wyroku przez właściwy sąd.
Informacje o treści Regulaminu JAMS dotyczącego arbitrażu można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej
http://www.jamsadr.com/ lub pod numerem telefonu JAMS (800) 352-5267. Opłaty z tytułu arbitrażu oraz część
wynagrodzenia arbitra przypadające do zapłaty przez Użytkownika określa Ogólny Regulamin Arbitrażu JAMS, z
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wyłączeniem jednakże, Procedur dotyczących Postępowań Grupowych JAMS, oraz, w zakresie, w jakim ma to
zastosowanie, Minimalne Normy Konsumenckie, z uwzględnieniem maksymalnych obowiązujących w danym
czasie stawek opłat za wniesienie pozwu w postępowaniu arbitrażowym. W zakresie, w jakim opłata za wniesienie
pozwu w postępowaniu arbitrażowym przekracza wysokość opłaty za wniesienie powództwa w postępowaniu
sądowym, Activision pokryje dodatkowe koszty z tym związane. Strony przyjmują do wiadomości, że w przypadku
braku niniejszego bezwzględnie obowiązującego postanowienia, stronom przysługiwałoby prawo do wniesienia
powództwa w sądzie i przeprowadzenia rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Ponadto strony przyjmują do
wiadomości, że w określonych przypadkach koszty arbitrażu mogą przekroczyć koszty postępowania sądowego, a
prawo do żądania ujawnienia dowodów może być ograniczone w postępowaniu arbitrażowym w stosunku do
postępowania sądowego.
Miejsce postępowania arbitrażowego: W przypadku gdy użytkownik posiada miejsce zamieszkania na terytorium
Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w odpowiedniej, dogodnej dla użytkownika
lokalizacji na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku użytkowników posiadających miejsce zamieszkania
poza terytorium Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe zostanie wszczęte w hrabstwie Los Angeles,
stan Kalifornia, a użytkownik i Activision wyrażają zgodę na to, że sądem właściwym rzeczowo w zakresie
uzyskania nakazu arbitrażu, zawieszenia toczącego się postępowania arbitrażowego lub zatwierdzenia, zmiany,
unieważnienia lub wydania wyroku w sprawie wykonania orzeczenia wydanego przez arbitra, będzie sąd federalny
lub stanowy w Hrabstwie Los Angeles, stan Kalifornia.
Zrzeczenie się dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym: Strony uzgadniają, że wszelkie postępowania
arbitrażowe będą rozpoznawane indywidualnie, nie zaś w ramach postępowania grupowego lub innego
postępowania, w którym powództwo wnoszone jest przez uprawniony podmiot, oraz strony wyraźnie zrzekają się
przysługującego im prawa do wniesienia powództwa lub dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym.
UŻYTKOWNIK I ACTIVISION WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I
ACTIVISION MOGĄ WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE
JAKO OSOBY LUB PODMIOTY INDYWIDUALNE, NIE JAKO POWODOWIE LUB CZŁONKOWIE GRUPY
W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM LUB POSTĘPOWANIU, W KTÓRYM POWÓDZTWO WNOSZONE JEST
PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT. W przypadku uznania przez dowolny sąd lub arbitra, że zrzeczenie się
dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym, określone w niniejszym ustępie, jest nieważne lub niewykonalne
z dowolnej przyczyny lub uznania, że postępowanie arbitrażowe może być prowadzone w ramach postępowania
grupowego, powyższe postanowienie dotyczące arbitrażu uznaje się za nieważne w całości oraz uznaje się, że strony
nie wyraziły zgody na rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu.
Wyjątek – sprawy sądowe dotyczące własności intelektualnej oraz roszczenia rozpoznawane przez sąd ds.
drobnych roszczeń: Niezależnie od decyzji stron o rozstrzyganiu wszystkich sporów w drodze arbitrażu każda
strona ma prawo do wniesienia powództwa w sądzie stanowym lub federalnym rozpoznającym wyłącznie
roszczenia o naruszenie lub stwierdzenie nieważności patentu, naruszenie praw autorskich, naruszenie praw
osobistych, naruszenie lub przywłaszczenie znaku towarowego, dla uniknięcia wątpliwości z wyłączeniem roszczeń
związanych z licencją na Oprogramowanie udzieloną Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy. Każdej
stronie przysługuje również prawo do dochodzenia środków ochrony prawnej w sądzie ds. drobnych roszczeń w
zakresie właściwości tego sądu.
Prawo do odstąpienia od postanowienia dotyczącego arbitrażu w ciągu 30 dni: Użytkownikowi przysługuje
prawo do odstąpienia od postanowień w sprawie arbitrażu i dotyczącym zrzeczenia się praw do dochodzenia
roszczeń w postępowaniu grupowym zawartymi w ustępach „Wiążące postępowanie arbitrażowe”, „Miejsce
postępowania arbitrażowego” oraz „Zrzeczenie się dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym” powyżej w
drodze przesłania pisemnego powiadomienia o decyzji użytkownika o takim odstąpieniu na następujący adres:
Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, Do wiadomości: Legal
[Działu prawnego]. Zawiadomienie musi zostać wysłane w ciągu 30 dni od zakupu Oprogramowania (lub w
przypadku braku zakupu, w ciągu 30 dni od dnia uzyskania dostępu do Oprogramowania lub skorzystania z niego
po raz pierwszy oraz wyrażenia zgody na niniejsze warunki); w innym przypadku użytkownik będzie związany
obowiązkiem rozstrzygania sporów w postępowaniu arbitrażowym, zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszych paragrafach. W przypadku odstąpienia od stosowania postanowień dotyczących arbitrażu przez
użytkownika postanowienia te nie będą wiążące również dla Activision.
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Zmiany postanowień określonych w niniejszym ustępie: Activision będzie informować Użytkownika o
wszelkich zmianach niniejszego ustępu z wyprzedzeniem 60 dni. Zmiany te wchodzą w życie w 60. dniu oraz
stosuje się je z mocą obowiązującą wyłącznie w zakresie roszczeń powstałych po upływie takiego 60. dnia.
17. JURYSDYKCJA, PRAWO WŁAŚCIWE I STRONY UMOWY
Oprogramowanie jest udostępniane z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Umowie. Jeżeli
Użytkownik nabył i korzysta z Oprogramowania na terytorium określonym poniżej:
A. Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych, Meksyku lub
Kanady: wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy (w tym dotyczące jej interpretacji, roszczenia z
tytułu naruszenia oraz wszelkie inne roszczenia (w tym z zakresu ochrony konsumentów, nieuczciwej
konkurencji i z tytułu czynów niedozwolonych) będą podlegać przepisom prawa obowiązującym w Stanie
Delaware, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Jeżeli jakikolwiek sąd lub arbiter uzna, że paragraf „Zrzeczenie się
dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym” określony powyżej jest nieważny lub niewykonalny z
dowolnej przyczyny oraz że postępowanie arbitrażowe może być prowadzone w ramach postępowania
grupowego, wówczas wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy (w tym dotyczące jej interpretacji,
roszczenia z tytułu naruszenia oraz wszelkie inne roszczenia (w tym z zakresu ochrony konsumentów,
nieuczciwej konkurencji i z tytułu czynów niedozwolonych)) będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w kraju, którego Użytkownik był obywatelem w chwili nabycia lub zakupu Oprogramowania
podlegającego postanowieniom niniejszej Umowy. Ponadto Użytkownik i Activision wyrażają nieodwołalną
zgodę na to, że właściwość wyłączną i miejscową w zakresie rozstrzygania wszelkich roszczeń podlegających
wyłączeniu z postanowienia o arbitrażu zawartego w ustępie WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE
I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM lub
uznanych za niepodlegające rozstrzygnięciu w ramach postępowania arbitrażowego na innej podstawie
posiadają sądy stanowe lub federalne w hrabstwie Los Angeles, stan Kalifornia.
B. Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej: interpretacja niniejszej
Umowy oraz roszczenia z tytułu jej naruszenia podlegają przepisom prawa Anglii i Walii, z wyłączeniem norm
kolizyjnych. Wszystkie inne roszczenia, w tym roszczenia z zakresu ochrony konsumentów, nieuczciwej
konkurencji i z tytułu czynów niedozwolonych, podlegają przepisom prawa obowiązującym w państwie
członkowskim Unii Europejskiej (np. Zjednoczonym Królestwie, Republice Francuskiej lub Republice
Federalnej Niemiec), w którym Użytkownik dokonał nabycia i korzysta z Oprogramowania. Ponadto, w
odniesieniu do jurysdykcji, Użytkownik może dokonać wyboru sądów w kraju (np. w Zjednoczonym
Królestwie, Republice Francuskiej lub Republice Federalnej Niemiec), w którym Użytkownik dokonał nabycia
i korzysta z Oprogramowania, bądź alternatywnych sądów w Anglii i Walii lub innego sądu, w zależności od
przypadku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 44/2001.
C. Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Australii lub Japonii: interpretacja niniejszej
Umowy oraz roszczenia z tytułu jej naruszenia podlegają przepisom prawa australijskiego, z wyłączeniem norm
kolizyjnych. Wszystkie inne roszczenia, w tym roszczenia z zakresu ochrony konsumentów, nieuczciwej
konkurencji i z tytułu czynów niedozwolonych, podlegają przepisom prawa obowiązującym w kraju (Australia
lub Japonia), w którym Użytkownik dokonał nabycia i korzysta z Oprogramowania. W zakresie dozwolonym
obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów w Nowej
Południowej Walii, w Australii.
D. Osoby posiadające miejsce zamieszkania w innym miejscu na świecie: jeżeli Użytkownik dokonał
nabycia i korzysta z niniejszego Oprogramowania w krajach innych niż te wymienione w ust. A, B i C powyżej,
wówczas Użytkownik dokonuje powyższego z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie
przepisów prawa miejscowego, jeżeli oraz w zakresie, w jakim takie przepisy prawa miejscowego mają
zastosowanie, a także Użytkownik wyraźnie zabezpiecza i zwalnia Activision z odpowiedzialności z tytułu
wszelkich roszczeń, strat, szkód lub kosztów wynikających z korzystania z Oprogramowania przez
Użytkownika, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. Activision nie składa żadnych
zapewnień lub oświadczeń dotyczących tego, że Oprogramowanie lub korzystanie z niego poza terytorium
krajów wskazanych w ust. A, B i C powyżej jest zgodne z jakimikolwiek obowiązującymi przepisami prawa
miejscowego. Ponadto korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika oraz wszystkie roszczenia
wynikające z Oprogramowania lub niniejszej Umowy bądź z nimi związane będą, w zakresie dozwolonym
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obowiązującymi przepisami prawa, podlegać przepisom prawa Anglii i Walii, z wyłączeniem norm
kolizyjnych, a Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów w Anglii i Walii.
E. Strony umowy
Osoby z miejscem zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, Meksyku lub Kanadzie zawierają umowę z
Activision Publishing, Inc. z siedzibą pod adresem: 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 904053032.
Osoby z miejscem zamieszkania w regionie EMEA (Europie, w tym Wielkiej Brytanii, na Bliskim
Wschodzie, w Afryce i Rosji) zawierają umowę z Activision Blizzard UK Ltd, z siedzibą pod adresem: The
Ampersand Building, 178 Wardour Street, Londyn, Wielka Brytania, W1F 8FY
Osoby z miejscem zamieszkania w Ameryce Łacińskiej (z wyjątkiem Meksyku) podczas korzystania z
programu:
-

na platformie Battle.net oraz dowolnych platformach Nintendo zawierają umowę z Activision Publishing,
Inc. z siedzibą pod adresem: 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032
na innych dowolnych platformach (w tym konsolach Sony i Microsoft Xbox lub za pośrednictwem
urządzenia mobilnego) zawierają umowę z Activision Blizzard International LLC z siedzibą pod adresem:
3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032

Osoby z miejscem zamieszkania w Korei (z wyjątkiem korzystania z programu za pośrednictwem urządzenia
mobilnego, które jest do tych celów wyłączone), zawierają umowę z Blizzard Entertainment Limited z siedzibą
pod adresem: 15F, Parnas Tower, 521, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Korea
Osoby z miejscem zamieszkania w regionie (z wyjątkiem Korei) podczas korzystania z programu:
-

-

na platformie Battle.net, a także dowolnych platformach Sony lub Nintendo, zawierają umowę z Activision
Publishing, Inc. z siedzibą pod adresem: 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032
na urządzeniu mobilnym (z wyjątkiem następujących terytoriów, które są wyłączone: Hongkong, Makau i
Tajwan, Korea Południowa, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Filipiny, Singapur, Laos, Brunei,
Mjanma, Kambodża i Timor Wschodni) zawierają umowę z Activision Blizzard International LLC z
siedzibą pod adresem: 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032
na innych dowolnych platformach (w tym konsoli Microsoft Xbox) zawierają umowę z Activision Blizzard
International LLC z siedzibą pod adresem: 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032.

W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku, gdy jakikolwiek
użytkownik spoza terytorium Stanów Zjednoczonych będzie uprawniony do wszczęcia lub udziału w
postępowaniu sądowym prowadzonym na terytorium Stanów Zjednoczonych, wówczas taki Użytkownik
wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień dotyczących WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W
POSTĘPOWANIU GRUPOWYM określonych powyżej.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w
zakresie przedmiotowej licencji i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i oświadczenia przez nie zawarte i
przez nie złożone. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niewykonalne,
obowiązujące postanowienie zostanie zmienione wyłącznie w zakresie niezbędnym, aby stało się ono
wykonalne, przy czym powyższe pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, o ile
niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej.
19. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE – NIEMCY
Poniższe ustępy zastępują odpowiednie ustępy określone powyżej w przypadku osób posiadających miejsce
zamieszkania na terytorium Niemiec:
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Zmiana warunków: Activision może, w dowolnym czasie, dokonywać zmiany niniejszej Umowy, na przykład
w celu uwzględnienia lub objęcia zakresem Umowy nowych produktów lub usług, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa użytkowników lub ze względu na zmiany w przepisach prawa. W przypadku zmiany niniejszej
Umowy przez Activision, Activision poinformuje Użytkownika o określonych zmianach z wyprzedzeniem co
najmniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przed wejściem takich zmian w życie. Uznaje się, że Użytkownik
zaakceptował powyższe zmiany (i) o ile Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia od Activision, lub (ii) jeżeli Użytkownik
korzysta z Oprogramowania po wejściu takich zmian w życie. W zawiadomieniu Activision poinformuje
Użytkownika o jego prawie do zgłoszenia sprzeciwu, obowiązującym okresie przekazania zawiadomienia i
skutkach prawnych niezgłoszenia sprzeciwu.
Obowiązująca wersja niniejszej Umowy będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Activision, w związku
z powyższym zalecamy, aby przy każdym korzystaniu z Oprogramowania sprawdzić, czy nie dokonano zmian
w treści niniejszej Umowy. Zmiany do Umowy pozostają bez wpływu na prawa Użytkownika i nie będą w
istotny sposób zaburzać równowagi pomiędzy stronami niniejszej Umowy, w tym zmiany te nie działają z mocą
wsteczną.
▪ Treści udostępniane w ramach świadczenia usługi: Ponadto osobom posiadającym miejsce zamieszkania
na terytorium Niemiec przysługuje Prawo do odstąpienia od Umowy określone poniżej.
▪
Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej zasadniczo
niezwiązanej z prowadzoną przez siebie działalnością lub wykonywanym zawodem), wówczas Użytkownikowi
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sposób określony poniżej.
▪
▪

Informacje dotyczące wykonywania prawa do odstąpienia od Umowy

● Prawo do odstąpienia od Umowy
●
● Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych
bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Aby wykonać prawo do odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest
poinformować Activision (Activision Blizzard UK Ltd z siedzibą pod adresem: The Ampersand Building 178
Wardour Street, Londyn, W1F 8FY, Zjednoczone Królestwo), dane kontaktowe: www.support.activision.com) o
swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na podstawie jednostronnego oświadczenia (np. pisma
wysłanego pocztą, za pośrednictwem transmisji faksowej lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może

skorzystać ze wzoru odstąpienia od Umowy załączonego poniżej, ale nie jest to wymagane. Aby dochować
terminu na odstąpienie od Umowy, wystarczy przesłać informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od
Umowy przez Użytkownika przed upływem takiego terminu.
●
● Skutki odstąpienia
●
● W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Activision zwróci Użytkownikowi
wszystkie płatności otrzymane od Użytkownika na podstawie Umowy Sprzedaży, w tym koszty dostawy (z
wyłączeniem dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Użytkownika rodzajem dostawy innym niż
najtańszy wariant standardowej dostawy oferowanej przez Activision), bez zbędnej zwłoki oraz w każdym
przypadku nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Użytkownik poinformował
Activision o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Activision dokona zwrotu środków w taki sam
sposób, w jaki dokonano płatności w ramach pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik udzielił wyraźnej
zgody na dokonanie zwrotu środków w inny sposób; w każdym przypadku, Użytkownik nie ponosi żadnych
opłat z tytułu zwrotu środków.
●
● Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie Umowy Sprzedaży w czasie trwania
okresu na wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik zapłaci na rzecz Activision kwotę w
wysokości proporcjonalnej do usług wykonanych na rzecz Użytkownika do czasu poinformowania Activision o
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w stosunku do pełnego zakresu takich usług wynikającego z Umowy
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Sprzedaży.
●
▪ Koniec informacji dotyczących wykonywania prawa do odstąpienia od Umowy
● Jeżeli Umowa Sprzedaży stanowi umowę o świadczenie usług, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy po wykonaniu usługi w całości oraz w przypadku, gdy świadczenie usług rozpoczęto za
uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika, a także gdy Użytkownik przyjął do wiadomości, że utraci prawo do
odstąpienia od Umowy po wykonaniu usługi w całości przez Activision.
●
● Jeżeli Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku
fizycznym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli świadczenie usług
rozpoczęto za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika, a także gdy Użytkownik przyjął do wiadomości, że
utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
Zgodnie z powyższym, Użytkownik rozumie, że dokonując zakupu Treści udostępnianych w ramach
świadczenia usługi, Użytkownik wyraża zgodę na to, że Activision udostępni Treści udostępniane w ramach
świadczenia usługi Użytkownikowi bezpośrednio po przyjęciu zamówienia Użytkownika. Użytkownik utraci
prawo do odstąpienia od Umowy po udostępnieniu Użytkownikowi w całości Treści udostępnianych w ramach
świadczenia usługi. Jednakże Użytkownik nie traci prawa do odstąpienia od Umowy, jeżeli dokonuje zakupu
Wirtualnych Towarów, które pozostają dostępne przez określony czas (np. płatne członkostwo na czas
określony).
****
Wzór formularza odstąpienia
Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza odstąpienia, jeżeli Użytkownik wyraża wolę
odstąpienia od umowy zawartej z Activision.
- Do: Activision Blizzard UK Ltd z siedzibą pod adresem: The Ampersand Building 178 Wardour Street,
Londyn, W1F 8FY, Zjednoczone Królestwo,
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy, że odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze
mnie / przez nas umowy sprzedaży następujących towarów/umowy o świadczenie następujących
usług*:
- zamówionych/otrzymanych w dniu*:
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):
- Podpis konsumenta(-ów): (wymagany wyłącznie w przypadku, gdy niniejszy formularz jest przesyłany w
formie papierowej)
- Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.
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