TÄRKEÄ HUOMIO VAIN POHJOIS-AMERIKASSA ASUVILLE: TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYY SITOVA
VÄLIMIESMENETTELY JA
VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN, JOISTA LISÄTIETOA JÄLJEMPÄNÄ.
GUITAR HERO
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
TÄMÄ OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS- JA PALVELUSOPIMUS (”Sopimus”) KOSKEE TÄMÄN GUITAR HERO OHJELMISTON (JA KAIKKIEN PÄIVITYSTEN), KAIKKIEN SIIHEN LIITTYVIEN VERKKOPALVELUJEN TAI LATAUSTEN
(MUKAAN LUKIEN GHTV), GUITAR HERO -OHJAIMEN OHJELMISTON (MUKAAN LUKIEN LAITEOHJELMISTO)
(”Kitaraohjain”), NÄIHIN LIITTYVÄN MEDIAN, TULOSTETUN MATERIAALIN JA DOKUMENTAATION (yhdessä
”Ohjelma”) KÄYTTÖÄ. AVAAMALLA TÄMÄN PAKETIN, LATAAMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI
KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ TAI VALITSEMALLA ”HYVÄKSYN” HYVÄKSYT (1) TÄMÄN OHJELMAN OSTO- JA KÄYTTÖMAASTA
RIIPPUEN KOHDASSA 17 MÄÄRITELLYN ACTIVISION-YRITYSTAHON (”Activision”) SOPIMUKSEN EHDOT; SEKÄ (2)
ACTIVISIONIN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN (LUETTAVISSA OSOITTEESSA http://www.activision.com/legal/privacypolicy). MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, SINULLA EI OLE OIKEUTTA ASENTAA, KOPIOIDA TAI KÄYTTÄÄ
OHJELMAA. JOS KIELTÄYDYT NÄISTÄ EHDOISTA, ET SAA VAHVISTAA EHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ TAI ASENTAA,
KOPIOIDA TAI KÄYTTÄÄ OHJELMAA.
VAIN POHJOIS-AMERIKASSA ASUVAT: JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, VOIT PALAUTTAA KITARAOHJAIMEN JA
OHJELMAN JA PYYTÄÄ HYVITYSTÄ KITARAOHJAIMESTASI JA OHJELMASTASI KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN
AJAN OSTOPÄIVÄSTÄSI SOITTAMALLA POHJOIS-AMERIKASSA NUMEROON (310) 255-2000.
POHJOIS-AMERIKAN ULKOPUOLELLA ASUVAT: Jos olet alle kahdeksantoistavuotias (18), pyydä vanhempaasi tai
huoltajaasi lukemaan ja hyväksymään tämä Sopimus puolestasi, ennen kuin käytät Ohjelmaa. Jos sinä (tai
vanhempasi tai huoltajasi) et hyväksy tätä Sopimusta, et saa käyttää Ohjelmaa tai mitään sen osaa. Valitsemalla
”Hyväksyn” vakuutat, että olet ”luonnollinen henkilö”, joka on yli 18-vuotias tai jonka laillinen huoltaja on
hyväksynyt tämän Sopimuksen. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA TAI ACTIVISIONIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJÄ,
OHJELMAAN LIITTYVÄT PALAUTUSOIKEUTESI RIIPPUVAT SEN MAAN LAKIPERUSTEISISTA OIKEUKSISTA, JOSTA OSTIT
OHJELMAN. KÄY OSOITTEESSA http://support.activision.com. MIKÄÄN TÄMÄN LUVUN SISÄLLÖSTÄ EI VAIKUTA
LAKIPERUSTEISIIN OIKEUKSIISI. HUOMAA: VERKKOPALVELUIHIN JA PALVELUN TARJOAMAAN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT
OIKEUTESI KÄSITELLÄÄN KOHDISSA 12 JA 13.
ACTIVISION PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ SOPIMUSTA MILLOIN TAHANSA ILMOITTAMALLA TEHTÄVISTÄ
MUUTOKSISTA OSOITTEESSA http://support.activision.com/license. JATKAMALLA OHJELMAN KÄYTTÖÄ
VAHVISTAT, ETTÄ HYVÄKSYT TEHDYT MUUTOKSET. JOS ET HYVÄKSY JOITAKIN TULEVAISUUDESSA SOPIMUKSEEN
TEHTÄVIÄ MUUTOKSIA TAI JOS ET ENÄÄ HYVÄKSY MUUTETTUA SOPIMUSTA, SINUN ON LOPETETTAVA OHJELMAN
KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI.
1.

PALVELUT JA LISÄPALVELUEHDOT: OHJELMAN TIETTYJEN OMINAISUUKSIEN, KUTEN VERKKO- JA
MONINPELITOIMINTOJEN TAI PÄIVITETTYJEN OMINAISUUKSIEN, KÄYTTÖ VOI VAATIA LISÄPALVELUEHTOJEN
HYVÄKSYMISEN. SAAT TÄLLAISET LISÄPALVELUEHDOT LUETTAVAKSESI, KUN TÄLLAISIA OMINAISUUKSIA TULEE
KÄYTETTÄVÄKSESI. JOS ET HYVÄKSY LISÄPALVELUEHTOJA, ET VÄLTTÄMÄTTÄ VOI KÄYTTÄÄ PELIN
LISÄOMINAISUUKSIA, JOITA LISÄPALVELUEHDOT KOSKEVAT.

2.

RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS: Järjestelmävaatimuksista riippuen Activision antaa sinulle muuhun kuin
yksinoikeuteen perustuvan, henkilökohtaisen, rajoitetun oikeuden ja luvan asentaa ja käyttää yhtä Ohjelman
kopiota. Oikeus koskee ainoastaan ei-kaupallista käyttöä. Activision pidättää kaikki oikeudet, joita ei
nimenomaisesti myönnetä. Ohjelma lisensoidaan käyttöösi, sitä ei myydä. Lisenssisi eli käyttöoikeutesi ei anna
omistusoikeutta Ohjelmaan, eikä sitä tule pitää minkään Ohjelman oikeuksien myyntinä.
POHJOIS-AMERIKAN ULKOPUOLELLA ASUVAT: Mikään Kohdassa 2 ei kuitenkaan rajoita oikeuttasi myydä ja
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siirtää fyysistä levyä, joka sisältää Ohjelman ja jonka olet ostanut laillisesti.
3.

KÄYTTÖOIKEUDEN EHDOT: Käyttöoikeutta koskevat seuraavat rajoitukset (”Käyttöoikeuden rajoitukset”).
Kaikki Ohjelman sellainen käyttö, joka rikkoo Käyttöoikeuden rajoituksia, johtaa käyttöoikeutesi välittömään
perumiseen, ja Ohjelman käytön jatkaminen katsotaan Activisionin tekijänoikeuksien ja muiden Ohjelmaan
liittyvien oikeuksien rikkomiseksi.
Suostut, ettet tee tai salli mitään seuraavista: (1) hyödynnä Ohjelmaa kaupallisesti; (2)
järjestelmävaatimuksista riippuen käytä Ohjelmaa useammalla kuin yhdellä järjestelmällä samaan aikaan; (3)
tee kopioita koko Ohjelmasta tai sen osista; (4) rajoittamatta edellistä lauseketta (3), kopioi Ohjelmaa
kiintolevylle tai muulle tallennuslaitteelle, ellei Ohjelma itse tee kopiota asennuksen aikana tai ellet lataa
Ohjelmaa valtuutetulta Activision-verkkojälleenmyyjältä; (5) käytä Ohjelmaa lähiverkossa, usean pelaajan
järjestelyssä tai etäkäyttöjärjestelyssä, mukaan lukien kaikenlainen verkkokäyttö paitsi Ohjelman toimintoihin
liittyvä verkkokäyttö; (6) myy, vuokraa, liisaa, lisensoi, jakele tai muulla tavalla siirrä Ohjelmaa; (7)
sovellettavista laeista riippuen takaisinmallinna, muuntele, takaisinkäännä tai pura ohjelmistoa ja muita
Ohjelmassa käytettyjä sen omistajan omistamia tekniikoita tai niiden osia tai pura niiden lähdekoodia tai tee
niitä jäljitteleviä luomuksia; (8) hakkeroi tai muuntele Ohjelmaa tai luo, kehitä, muuntele, jaa tai käytä mitään
luvattomia ohjelmia hyötyjen saamiseksi missään paikallis-, verkko- tai moninpelitiloissa. Activisionilla on
oikeus sanktioida tällaisissa tapauksissa omalla päätöksellään; (9) poista, ota pois käytöstä tai kierrä mitään
Ohjelman sisältämiä merkki-ilmoituksia tai etikettejä; tai (10) vie tai uudelleenvie Ohjelmaa sellaisella tavalla,
joka rikkoo mitään Yhdysvaltojen voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.
Ilman Activisionin erillistä lupaa ja sovellettavien paikallisten lakien puitteissa, hyväksyt, että Kitaraohjainta (ja
sen sisältämää ohjelmistoa) ei saa käyttää minkään muun ohjelmistotuotteen kuin Guitar Hero -pelituotteen
kanssa, ja rajoitettu oikeutesi käyttää Kitaraohjaimen sisältämää ohjelmistoa on nimenomaisesti rajoitettu
Kitaraohjaimen käyttöösi Guitar Hero -pelituotteen kanssa. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty, ja mitään
muuta käyttöoikeutta, nimenomaista tai hiljaista, ei myönnetä.
Suostut, ettet tee Ohjelmaa käyttäessäsi mitään seuraavista: (A) ahdistele, uhkaile tai nolaa ketään toista
osallistujaa, käyttäjää tai muuta henkilöä tai tahoa tai aiheuta näille mielipahaa tai epämukavuutta; (B) välitä
mitään KLS:ä (määritellään kohdassa 14), joka on Activisionin mielestä häiritsevää, lainvastaista, vahingollista,
uhkaavaa, herjaavaa, ahdistelevaa, loukkaavaa, mautonta, epäsiveellistä, vihaan yllyttävää tai rodullisesti,
seksuaalisesti, etnisesti tai muuten kyseenalaista; (C) teeskentele olevasi jokin toinen henkilö tai yhteisö,
esimerkiksi Activision; (D) häiritse Ohjelman normaalia toimintaa tai muuten toimi tavalla, joka vaikuttaa
haitallisesti muihin osallistujiin ja/tai Ohjelman käyttökokemukseen ylipäänsä; (E) julkaise tai lähetä eitoivottua mainontaa, markkinointimateriaaleja tai harjoita mitään muutakaan kaupittelua; (F) riko mitään
sovellettavaa lakia, säädöstä tai sopimusta tahallisesti tai tahattomasti käyttäessäsi Ohjelmaa; (G) julkaise
useita samansisältöisiä viestejä (eli ”roskapostita” tai ”spammaa”); tai (H) loukkaa yksityisyydensuojaa tai
loukkaa tai riko kenenkään henkilön tai yhteisön mitään oikeuksia, esimerkiksi immateriaalioikeuksia.
Hallintoalueella alaikäisiksi määriteltyjen tai alle 18-vuotiaiden (riippuen siitä, kumpi ikä on korkeampi) lasten
vanhemmat ja huoltajat suostuvat siihen, että he ovat vastuussa huollettavansa kaikesta Ohjelman
käyttämisestä riippumatta siitä, tapahtuuko se heidän luvallaan vai ei.

4.

OMISTAJUUS: Kaikki Ohjelmaa koskevat omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat Activisionille,
Activisionin tytäryhtiöille tai Activisionin lisenssinantajille. Ohjelmaa suojaavat Amerikan yhdysvaltojen
tekijänoikeuslait, kansainväliset tekijänoikeussopimukset, yleiset käytännöt sekä muut lait. Ohjelma voi
sisältää tiettyä lisensoitua materiaalia, ja Activisionin lisenssinantajat voivat suojella oikeuksiaan, mikäli tätä
Sopimusta rikotaan millään tavalla. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ SINULLA EI OLE OMISTUSOIKEUTTA TAI
MUUTA OMISTAJUUTTA MIHINKÄÄN ACTIVISIONIN JÄRJESTELMÄÄN TALLENNETTUUN TAI SELLAISESSA
SÄILYTETTÄVÄÄN TILIIN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI GHTV-PALVELUUN LIITTYVÄT TILIT, JA LISÄKSI YMMÄRRÄT JA
HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKI TÄLLAISIIN TILEIHIN LIITTYVÄT OIKEUDET OVAT IKUISESTI ACTIVISIONIN
OMISTUKSESSA JA HYÖDYNNETTÄVISSÄ. ACTIVISION VOI KESKEYTTÄÄ TAI POISTAA TÄLLAISET TILIT TAI
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MUUTTAA TAI RAJOITTAA NIITÄ MILLOIN TAHANSA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ TAI ILMAN SYYTÄ
ILMOITTAMALLA TAI ILMOITTAMATTA ASIASTA SINULLE.
5.

KORJAUKSET JA PÄIVITYKSET: Activision voi julkaista tai tarjota Ohjelmaan pakollisia korjauksia, päivityksiä ja
muutoksia, jotka sinun on asennettava, jotta voit jatkaa Ohjelman käyttöä. Activision voi päivittää Ohjelman
etänä ilmoittamatta päivityksestä sinulle, ja täten annat Activisionille luvan julkaista ja toteuttaa tällaisia
korjauksia, päivityksiä ja muutoksia. Tällaiset korjaukset, päivitykset ja muutokset vaativat
internetlaajakaistayhteyden. Sinä olet vastuussa laajakaistayhteyden käytettävyydestä ja käyttömaksuista.

6.

RAJOITETTU LAITETAKUU (VAIN POHJOIS-AMERIKASSA JA AUSTRALIASSA ASUVAT):
6(A) Activision takaa tämän Ohjelman alkuperäiselle kuluttajaostajalle, että fyysinen media, johon Ohjelma on
tallennettu sekä kaikki fyysiset lisävarusteet (yhdessä ”Tavara”) at materiaaliltaan ja laadultaan puutteettomia
ja viattomia 90 päivän ajan ostosta. Jos Tavara todetaan puutteelliseksi tai vialliseksi 90 päivän kuluessa
alkuperäisestä ostosta, Activision suostuu korvaamaan puutteellisen tai viallisen Tavaran maksutta 90 päivän
ajanjakson kuluessa, jos ostaja toimittaa sille Ohjelman (postikulut maksettuina ja ostokuitin kera), mikäli
Activision valmistaa Tavaraa edelleen. Jos Tavara ei ole enää saatavilla, Activision varaa oikeuden korvata
tavara samankaltaisella, samanarvoisella tai arvokkaammalla tavaralla. Tämä takuu on rajoitettu Tavaraan,
sellaisenaan kun Activision sen alun perin tarjosi, eikä se kata tavallista kulumista. Tämä takuu ei ole voimassa
ja se mitätöityy, jos puutteen tai vian on aiheuttanut tahallinen vahingonteko, väärinkäyttö tai
piittaamattomuus. Kaikki lainsäädännön määräämän hiljaiset takuut on nimenomaisesti rajoitettu yllä
kuvattuun 90 päivän ajanjaksoon. MUUTOIN KUIN TÄSSÄ TEKSTISSÄ MÄÄRITELTYNÄ, TÄMÄ TAKUU ON
VOIMASSA KAIKKIEN MUIDEN NIMENOMAISTEN TAI HILJAISTEN TAKUIDEN SIJAAN.
Pohjois-Amerikassa asuvat: Tietoja takuuseen liittyvistä vaihdoista ja vaihdoista muuta asiakaspalvelua saa
soittamalla numeroon (310) 255-2000 Pohjois-Amerikassa. Jos et halua asioida puhelimitse, käy osoitteessa
http://support.activision.com. Jos vaihtopyyntösi hyväksytään, sinun on palautettava seuraavat: (1)
alkuperäinen Tavara; (2) kopio ostokuitistasi; (3) nimesi ja osoitteesi; (4) kuvaus viasta tai puutteesta sekä
tilanteestasi tai ongelmastasi; ja (5) asiakastuesta saamasi tapausnumero/palautusnumero. Lähetä nämä
Pohjois-Amerikassa osoitteeseen Technicolor HES Southeast, Attn: Activision Returns - RMA# __________, 437
Sanford Rd., Lavergne, TN 37086

Jos asut Pohjois-Amerikan ulkopuolella, käy osoitteessa http://support.activision.com.
Australiassa asuvat: Tämä takuu tarjotaan muiden tämän pelipaketin sisältämään Tavaraan liittyvien
oikeuksien ja keinojen lisäksi, jotka Australian kuluttajalaki sinulle takaa. Tavaraan liittyy takuita, joita ei voi
poissulkea Australian kuluttajalain nojalla. Sinulla on oikeus saada uusi tuote tai hyvitys merkittävästä viasta ja
korvaus mistä tahansa muusta kohtuullisesti ennalta nähtävästä menetyksestä tai vahingosta. Sinulla on myös
oikeus korjauttaa tai vaihdattaa Tavara, jos se ei ole laadultaan hyväksyttävä ja vika ei ole merkittävä. Ota
yhteys Activisioni in sähköpostitse osoitteeseen ausupport@activision.com, jos sinulla on ongelmia tämän
pelipaketin sisältämään Tavaraan liittyen. Jos tilanne vaatii vaihdon tai korjauksen, Activision neuvoo sinut
prosessin läpi. Prosessin aikana sinua voidaan pyytää lähettämään ja toimittamaan seuraavat: (1) CDROM/DVD/Blu-ray-levy (ei ohjekirjaa tai koteloa) turvallisesti pakattuna; (2) lisävaruste; (3) valokopio
ostokuitistasi; (4) nimesi ja osoitteesi kirjoitettuna tai tulostettuna selkeästi; (5) lyhyt kuvaus viasta tai
puutteesta, tilanteestasi tai ongelmastasi sekä tieto, millä järjestelmällä käytät ohjelmaa; ja (6) asiakastuesta
saamasi tapausnumero. Sinua voidaan myös vaatia lähettämään sekki tai maksumääräys, mutta jos
hakemuksesi todetaan perustelluksi, voit saada hyvityksen summasta. Jäljempänä oleva
vahingonkorvausvastuun rajoitus pätee vain vuoden 2010 kilpailu- ja kuluttajalain (Competition and
Consumer Act 2010 (Cth)) sallimassa laajuudessa.
6(B). RAJOITETTU LAITETAKUU (VAIN MUUALLA KUIN POHJOIS-AMERIKASSA JA AUSTRALIASSA ASUVAT):
Ohjelman takuu perustuu lakiperusteisiin kuluttajanoikeuksiisi, jotka ovat aina etusijalla. Tietoa Activisionin
Ohjelman vaihtokäytännöistä Euroopan Unionissa ja muissa Pohjois-Amerikan ja Australian ulkopuolisissa
maissa ja muuta asiakaspalvelua saa osoitteesta http://support.activision.com.
3

7.

VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS
7(A) POHJOIS-AMERIKASSA ASUVAT:
ACTIVISION EI OLE VASTUUSSA OHJELMAN HALLUSSAPIDOSTA, KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ
AIHEUTUVISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, ESIMERKIKSI
OMAISUUSVAHINGOISTA, TIETOKONEVIOISTA TAI -TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ JA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA
HENKILÖVAHINGOISTA, VAIKKA ACTIVISIONIA ON HUOMAUTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA. ACTIVISIONIN VAHINGONKORVAUSVASTUU EI YLITÄ OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUDESTA
MAKSETTUA TODELLISTA HINTAA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA HILJAISEN TAKUUN
KESTOON JA/TAI VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISTAMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ MAINITUT
RAJOITUKSET JA/TAI VAPAUTUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE
TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. SINULLA SAATTAA OLLA MUITAKIN OIKEUKSIA, JOTKA RIIPPUVAT
LAINKÄYTTÖALUEESTA.
7(B) POHJOIS-AMERIKAN ULKOPUOLELLA ASUVAT:
MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA TAI POISTA ACTIVISIONIN VASTUUTA SEURAAVISTA:
▪ LAIMINLYÖNNEISTÄMME JOHTUVAT KUOLEMANTAPAUKSET TAI HENKILÖVAHINGOT
▪ VILPILLINEN HARHAANJOHTAMINEN
▪ KAIKKI MUUT VASTUUT, JOIDEN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA ASUINMAASI LAINSÄÄDÄNTÖ EI
SALLI.
ACTIVISION EI MISSÄÄN TAPAUKSISSA OLE VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN LIIKETOIMINTATAPPIOISTA, JA
ACTIVISIONIN KAIKKI VASTUU KÄRSIMISTÄSI VAHINGOISTA JA MENETYKSISTÄ ON RAJOITETTU
KOHTUULLISESTI ENNALTA NÄHTÄVIIN TAPPIOIHIN, EIKÄ SE KOSKAAN YLITÄ KOKONAISUUDESSAAN
SUUREMPAA SEURAAVISTA: VASTUUTAPAUKSEN SYNTYMISTÄ EDELTÄNEEN 12 KUUKAUDEN AIKANA
OHJELMASTA MAKSAMASI KOKONAISHINTA (SEKÄ KAIKKI MAKSULLINEN PALVELUN TARJOAMA SISÄLTÖ); TAI
500 ENGLANNIN PUNTAA (£) TAI VASTAAVA SUMMA MUUSSA VALUUTASSA VOIMASSA OLEVAN
VALUUTTAKURSSIN MUKAISESTI.

8.

PÄÄTTYMINEN: Vahingoittamatta Activisionin muita oikeuksia, tämä Sopimus päättyy automaattisesti, jos et
noudata sen ehtoja. Mikäli sopimus päättyy tästä syystä, sinun on tuhottava kaikki Ohjelman kopiot ja kaikki
sen osat. Voit myös päättää Sopimuksen itse milloin tahansa poistamalla Ohjelman kaikki asennukset pysyvästi
ja tuhoamalla kaikki Ohjelman kopiot, joita hallussasi tai hallinnassasi on. Seuraavat ehdot pysyvät voimassa
tämän sopimuksen päätyttyäkin: KÄYTTÖOIKEUDEN EHDOT (KOHTA 3), OMISTAJUUS (KOHTA 4), RAJOITETTU
LAITETAKUU (KOHDAT 6A JA 6B), VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS (KOHDAT 7A JA 7B), PÄÄTTYMINEN
(KOHTA 8), TURVAAMINEN (KOHTA 10), PALVELUN TARJOAMA SISÄLTÖ (KOHTA 11), SAATAVUUS (KOHTA 12),
KÄYTTÄMINEN (KOHTA 13), SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA JOUKKOKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN
(KOHTA 16), TOIMIVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI (KOHTA 17) SEKÄ YLEISTÄ (KOHTA 18).

9.

Pohjois-Amerikassa asuvat – YHDYSVALTOJEN HALLITUKSEN RAJOITETUT OIKEUDET: Ohjelma on kehitetty
kokonaan yksityisvaroin ja se tarjotaan ”kaupallisena tietokoneohjelmistona” tai ”rajoitettuna
tietokoneohjelmistona”. Sen käyttöä, kopioimista tai julkituomista Yhdysvaltojen hallituksen tai tämän
alihankkijan toimesta rajoittavat DFARS 252.227-7013 -lain Rights in Technical Data and Computer Software lausekkeiden alaluvussa (c)(1)(ii) tai FAR 52.227-19 -lain Commercial Computer Software Restricted Rights lausekkeiden alaluvuissa (c)(1) ja (2) määritellyt rajoitukset. Toimittaja/Valmistaja on Activision Publishing,
Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California 90405.

10. Pohjois-Amerikassa asuvat – TURVAAMINEN: Suostut turvaamaan ja puolustamaan Activisionia sekä sen
liikekumppaneita, sisaryhtiöitä, tytäryhtiöitä, lisenssinantajia, alihankkijoita, johtajia, omistajia, työntekijöitä ja
edustajia sekä vapauttamaan nämä kaikesta vastuusta koskien kaikkia korvausvelvollisuuksia, menetyksiä ja
kustannuksia, jotka aiheutuvat suorasti tai epäsuorasti tekemästäsi tämän Sopimuksen rikkomisesta ja/tai
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teoistasi ja tekemättä jättämisistäsi käyttäessäsi Ohjelmaa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
11. PALVELUN TARJOAMA SISÄLTÖ: ”Palvelun tarjoama sisältö” tarkoittaa kaikkea virtuaalista materiaalia, tietoa
ja sisältöä, jota Ohjelman käyttäjänä saat käyttöösi (esimerkiksi avattava sisältö, tilit, tilastot, virtuaaliset varat,
koodit, saavutukset, virtuaaliset palkinnot, krediitit, käyttöoikeudet, esitykset, poletit, kolikot, parannukset ja
mukautukset) Ohjelman käytön yhteydessä, mukaan lukien GHTV ja mukaan lukien Verkkopalvelut, joissa
sinun täytyy ”ansaita”, ”grindata” tai ”ostaa”, jotta voit saada lisäsisältöä.
Vaikka Ohjelma saattaakin antaa sinulle mahdollisuuden ”ansaita”, ”grindata” tai ”ostaa” Palvelun tarjoamaa
sisältöä pelaamisen aikana tai sen yhteydessä, et omista Palvelun tarjoamaa sisältöä eikä sinulla ole siihen
omistusoikeutta. Ellei toisin kirjallisesti mainita, kaikki saamasi Palvelun tarjoama sisältö on lisensoitu sinulle
tässä kuvatulla tavalla, eikä sinulla ole minkäänlaista omistusoikeutta mihinkään Palvelun tarjoamaan
sisältöön. Ilman Activisionin erityistä lupaa et saa myydä, lainata, vuokrata, vaihtaa tai muutoin siirtää mitään
Palvelun tarjoamaa sisältöä. Activision voi muuttaa tai poistaa Palvelun tarjoamaa sisältöä tai lopettaa sen
tarjoamisen (esimerkiksi tämän Sopimuksen päätyttyä ja/tai Ohjelman verkkotuen loputtua Kohdassa 8
määritellyllä tavalla). Rajoittamatta yllä mainittua, Palvelun tarjoamaan sisältöön voi kuulua virtuaalisia
kolikoita tai pisteitä tai muita virtuaalisia valuuttoja (”Virtuaalivaluutta”). Ostamalla tai muulla tavalla
hankkimalla Virtuaalivaluuttaa saat rajoitetun (Activisionin milloin tahansa peruutettavissa olevan, ellei
sovellettavat lait muuta vaadi) lisenssin käyttää ja valita muusta Palvelun tarjoamasta sisällöstä.
Virtuaalivaluutalla ei ole rahallista arvoa, eikä se muodosta minkäänlaista todellista valuuttaa tai omaisuutta.
Virtuaalivaluutalla voi lunastaa vain muuta Palvelun tarjoamaa sisältöä, jos sitäkään. Virtuaalivaluuttaa ei voi
myydä tai siirtää, eikä sitä voi vaihtaa rahaan tai muihin tuotteisiin tai palveluihin paitsi muuhun Palvelun
tarjoamaan sisältöön, kun sellaista on. Aina Kohdan 12 rajoitusten tai muuten sovellettavan lain vaatimusten
mukaisesti, Virtuaalivaluutta ei ole hyvitettävissä tai palautettavissa. Sinulla ei ole oikeutta saada hyvitystä tai
muuta korvausta, kuten Palvelun tarjoamaa sisältöä, käyttämättömästä Virtuaalivaluutasta. Käyttämätöntä
Virtuaalivaluuttaa ei vaihdeta.
Jonkin Palvelun tarjoaman sisällön saaminen (mikäli päätät ostaa sellaista) vaatii maksamista oikealla rahalla
Ohjelman ilmoittamalla summalla. Kaikki Palvelun tarjoama sisältö on käytettävissä välittömästi, kun ostat sen
oikealla rahalla. Hyväksyt tämän ja ymmärrät, että sinulla ei ole oikeutta muuttaa mieltäsi ja peruuttaa ostoasi
(”katumusajan” kuluessa) sen jälkeen, kun olet tehnyt oston.
12. SAATAVUUS:
12(A) Pohjois-Amerikassa asuvat: Activision ei takaa, että mitkään Ohjelmaan liittyvät verkkopalvelut,
verkkopeliominaisuudet tai verkkotoiminnot (kuten GHTV) (”Verkkopalvelut”) tai Palvelun tarjoama sisältö on
saatavissa jatkuvasti tai minä tahansa tiettynä aikana tai että Activision jatkaa Verkkopalveluiden tai Palvelun
tarjoaman sisällön tarjoamista minkään tietyn ajanjakson ajan. Activision voi muuttaa ja päivittää
Verkkopalveluita tai Palvelun tarjoamaa sisältöä ilmoittamatta siitä sinulle. Activision ei takaa millään tavalla
Verkkopalveluiden saatavuutta ja pidättää oikeuden muuttaa tai lakkauttaa Verkkopalvelut täysin omalla
päätöksellään ilmoittamatta siitä etukäteen, esimerkiksi taloudellisista syistä, mikäli Verkkopalvelun
käyttäjämäärät laskevat liikaa ajan kuluessa. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ GHTV JA MUUT
VERKKOPALVELUT VOIDAAN LOPETTAA KOKONAAN TAI OSITTAIN ACTIVISIONIN OMALLA PÄÄTÖKSELLÄ
ILMOITTAMATTA LOPETTAMISESTA SINULLE, JA GHTV:N TAI MUIDEN VERKKOPALVELUIDEN LOPETTAMISEN
YHTEYDESSÄ KAIKKI SINULLE LISENSOITU PALVELUN TARJOAMA SISÄLTÖ VOIDAAN KESKEYTTÄÄ. OLET
VASTUUSSA KAIKESTA GHTV:N TAI MUIDEN VERKKOPALVELUIDEN LOPETTAMISEEN LIITTYVISTÄ
MENETYSRISKEISTÄ JA KAIKESTA PALVELUN TARJOAMAN SISÄLLÖN MENETYSRISKEISTÄ.
12(B) Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvat: Seuraava lause huomioon ottaen, Activision ei takaa, että
mitkään Verkkopalvelut tai mikään Palvelun tarjoama sisältö on saatavilla tai virheetöntä jatkuvasti tai minään
tiettynä hetkenä. Activision takaa, että Ohjelma, kaiken oikealla rahalla maksetun Palvelun tarjoaman sisällön
lisäksi, vastaa ostohetkellä olennaisilta osiltaan Activisionin kuvausta siitä ja on laadultaan tyydyttävä. (Lisäksi
Ohjelman ja Palvelun tarjoaman sisällön kautta tarjottavat palvelut tarjotaan kohtuullisella huolella ja taidolla.)
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Activision voi muuttaa ja päivittää Verkkopalveluita tai Palvelun tarjoamaa sisältöä ilmoittamatta siitä sinulle.
(Mitkään tällaiset muutokset eivät koskaan kuitenkaan johda Ohjelman tai oikealla rahalla maksetun Palvelun
tarjoaman sisällön toiminnallisuuden huomattavaan heikkenemiseen.) Activision ei millään tavalla takaa
ilmaisten Verkkopalveluiden ja/tai Palvelun tarjoaman sisällön (eli sellaisten, joita ei ole maksettu oikealla
rahalla) saatavuutta ja pidättää oikeuden muuttaa tai lakkauttaa ne täysin omalla päätöksellään ilmoittamatta
siitä sinulle esimerkiksi taloudellisista syistä, jos niiden käyttäjämäärät laskevat liikaa ajan kuluessa. Activision
ei ole vastuussa, jos se epäonnistuu tai viivästyy velvollisuuksiensa täyttämisessä, jos epäonnistuminen tai
viivästyminen johtuu sen vaikutusvallan ulkopuolella olevista tapahtumista. Jos tällaiset olosuhteet johtavat
Ohjelman tai Palvelun tarjoaman sisällön toiminnallisuuden heikkenemiseen, velvollisuutesi maksaa niihin
liittyvistä latauksista tai niiden käytöstä perutaan toiminnallisuusongelmien keston ajaksi. Activisionilla on
oikeus muokata oikealla rahalla maksettuja Verkkopalveluita ja/tai Palvelun tarjoamaa sisältöä tai keskeyttää
niiden tarjoaminen täysin omalla päätöksellään ilmoittamalla asiasta sinulle kohtuullisen aikaisin. Tällaisten
Verkkopalveluiden ja/tai Palvelun tarjoaman sisällön takuu perustuu lakiperusteisiin kuluttajanoikeuksiisi,
jotka ovat aina etusijalla. Lue Activisionin vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset Kohdasta 7. Mikään tässä
luvussa ei vaikuta lakiperusteisiin oikeuksiisi.
13. KÄYTTÄMINEN: OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA KOLMANNEN OSAPUOLEN AIHEUTTAMISTA KULUISTA,
JOITA OHJELMAN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÄMISESTÄ SYNTYY. Tiedostat ja hyväksyt sen, että hankit omalla
kustannuksellasi laitteet sekä verkko- tai muut yhteydet, joita Ohjelman käyttöön vaaditaan. Activision ei
millään tavalla takaa, että Ohjelma olisi käytettävissä kaikilla järjestelmillä, ohjaimilla tai laitteilla, tiettyjen
verkko- tai muiden yhteyksien tuottajien kautta, tai kaikissa maissa.
14. KÄYTTÄJIEN LUOMA SISÄLTÖ: Ohjelma voi sisältää keinoja, joilla sinä ja muut käyttäjät voitte jakaa itse luotua
sisältöä (jäljempänä ”KLS”). Lähettämällä mitä tahansa KLS:ä luovutat sovellettavan lain sallimassa laajuudessa
automaattisesti (tai vakuutat, että oikeuksien omistaja on nimenomaisesti luovuttanut) Activisionille ikuisen,
maailmanlaajuisen, rojaltittoman, peruuttamattoman ja rinnakkaisen oikeuden käyttää, kopioida, muokata,
sovittaa, julkaista, kääntää, alilisensoida, luoda johdannaisia ja jakaa sellaista KLS:ä tai sisällyttää sellaista KLS:ä
mihin tahansa muotoon, mediaan tai teknologiaan, tunnettuun tai myöhemmin missä tahansa kehitettävään,
ja lisäksi suostut siihen, että Activision saa rajoituksetta käyttää kyseistä KLS:ä mihin tahansa tarkoitukseen,
kaupalliseen tai ei-kaupalliseen, ilman korvausta (kuitenkin sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti),
ilmoitusta tai viittausta KLS:n luojaan. Luovut kaikista moraalisista ja sen kaltaisista oikeuksista, joita sinulla
saattaa olla KLS:si nähden ja suostut olemaan vaatimatta näitä Activisionilta, sen liikekumppaneilta,
sisaryhtiöiltä, tytäryhtiöiltä tai lisenssinhaltijoilta. Siinä määrin, kun Ohjelma sallii toisten käyttäjien nähdä ja
käyttää luomaasi KLS:ä, myönnät myös toisille käyttäjille oikeuden käyttää, kopioida, muokata, asettaa
näytteille, esittää, luoda johdannaisia sekä muulla tavoin levittää KLS:si ja jakaa sitä Ohjelmassa tai sen kautta
ilman erillistä ilmoitusta, palkkiota tai mainintaa sinusta. Saat ladata Ohjelmaan vain omaa KLS:äsi; älä lataa
kenenkään muun luomaa KLS:ä. Activision pidättää oikeuden (mutta sillä ei ole velvollisuutta) poistaa, estää,
muokata, siirtää tai poistaa käytöstä KLS:ä mistä tahansa syystä Activisionin oman harkinnan perusteella.
Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvat: Ohjelman käyttäjät luovat, lähettävät, lataavat ja käyttävät KLS:ä
omalla vastuullaan. Jos lähetät KLS:äsi tai asetat sitä muiden käyttäjien saataville Ohjelmamme kautta, emme
hallitse, valvo, mainosta tai omista KLS:äsi, mutta sinä annat meille tehtäväksi säilyttää tällaista KLS:ä ja
asettaa sen saataville yllä olevan lisenssin mukaisesti.
Huomautukset ja valitukset minkä tahansa KLS:n sisällöstä on lähetettävä osoitteeseen
legalaffairs@activision.com, ja niihin on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot aiheena olevasta KLS:stä.
15. Pohjois-Amerikassa asuvat – TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS:
Jos jokin Tuotteessa oleva sisältö ja/tai KLS vaikuttaa kopioidulta tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksia, tee
seuraavat tiedot sisältävä ilmoitus tekijänoikeuksien valvojalle, jonka nimi on ilmoitettu alla.
Tekijänoikeusrikkomuksesta kertovan ilmoituksen on noudatettava Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”)
-lakia. On hyvä tutustua kohtaan 17 U.S.C. § 512(c)(3) tai neuvotella asianajajan kanssa ennen ilmoituksen
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lähettämistä. Tekijänoikeusrikkomuksesta kertova ilmoitus on lähetettävä kirjallisena alla ilmoitettuun
osoitteeseen ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot: (a) nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja
sähköpostiosoitteesi; (b) kuvaus kohteesta, jonka tekijänoikeutta uskot rikotun; (c) tarkka URL-osoite tai
kuvaus siitä, missä väitetysti tekijänoikeutta rikkova materiaali sijaitsee; (d) lausunto siitä, että sinulla on syytä
olettaa, että kyseenalaistettu käyttö ei ole tekijänoikeuksien omistajan, edustajan tai lain sallima; (e)
sähköinen tai fyysinen allekirjoitus henkilöltä, jolla on oikeus toimia tekijänoikeuden omistajan puolesta; sekä
(f) lausunto, jossa vakuutat rangaistuksen uhalla, että yllä olevat tiedot ilmoituksessasi pitävät paikkansa ja
että sinä olet joko tekijänoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Faksi: (310) 255-2152
Sähköposti: legalaffairs@activision.com
Huomioi, että DMCA:n perusteella sinulta voidaan vaatia korvauksia vahingoista (mukaan lukien kustannukset
ja asianajajapalkkiot), mikäli olet tietoisesti ja valheellisesti väittänyt, että materiaali tai toiminta olisi
tekijänoikeuksia rikkovaa. Huomioi myös, että tekijänoikeusrikkomuksesta kertovassa ilmoituksessa antamasi
tiedot voidaan saattaa väitetysti tekijänoikeutta rikkoneen tahon tietoon.
16. Pohjois-Amerikassa asuvat – SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN:
Nämä SITOVAN VÄLIMIESMENETTELYN JA RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMISEN ehdot pätevät sinuun, jos
asut Yhdysvalloissa ja/tai hankit Ohjelman Yhdysvalloista ja käytät sitä siellä. Ehdot voivat päteä sinuun myös,
jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella ja/tai hankit Ohjelman Yhdysvaltojen ulkopuolelta ja käytät sitä siellä. Lue
lisätietoja kohdasta TOIMIVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI.
Riitatilanteiden ratkaisu alkuvaiheessa: Activisionin asiakastukiosastoon voi ottaa yhteyttä puhelimitse ((310)
255-2000) tai verkon kautta (http://support.activision.com) kaikissa Ohjelmaa koskevissa asioissa. Useimmat
asiakkaiden ongelmat hoituvat tällä tavoin nopeasti ja vaivattomasti. Osapuolet tekevät parhaansa sopiakseen
riidat, vaatimukset, kysymykset tai erimielisyydet suoraan vilpittömällä mielellä käydyissä neuvotteluissa, joka
on edellytys sille, että osapuolet voivat aloittaa oikeustoimet tai välimiesmenettelyn.
Sitova välimiesmenettely: Mikäli osapuolet eivät saa sovituksi ratkaisua kolmenkymmenen (30) päivän sisällä
epävirallisen riitatilanteen ratkaisun aloittamisesta yllä olevan kohdan mukaisesti, kumpi tahansa osapuoli voi
aloittaa sitovan välimiesmenettelyn ainoana keinona vaatimusten viralliseksi sovittamiseksi alapuolella
esitettyjen ehtojen mukaisesti. Eritoten vaatimukset, jotka perustuvat tai liittyvät tähän Sopimukseen (mukaan
lukien sen tulkitseminen, synty, vaikutus ja rikkominen), osapuolten keskinäiseen suhteeseen ja/tai Ohjelman
käyttöösi, sovitaan lopullisesti sitovassa välimiesmenettelyssä, jonka hoitaa American Arbitration Association yhdistys (”AAA”) sen kaupallisten välimiesmenettelysääntöjen ja kuluttajariitatilanteiden lisäkäytäntöjen
puitteissa, poislukien säännöt ja käytännöt, jotka sääntelevät tai sallivat ryhmäkanteita. Ainoastaan
sovittelijalla, ei liittovaltiotason, osavaltiotason tai paikallisella oikeusistuimella tai viranomaisella, on oikeus
sovitella kiistat, jotka liittyvät tämän Sopimuksen tulkintaan, sovellettavuuteen, toimeenpanoon tai
muodostukseen, mukaan lukien, mutta rajoittumatta kaikkiin väitteisiin, joiden mukaan tämä Sopimus on
pätemätön tai kumottavissa kokonaisuudessaan tai osittain, tai onko vaatimus ratkaistava
välimiesmenettelyteitse. Sovittelijalla on valta päättää sellaisista korvauksista, joita voitaisiin myöntää myös
tuomio- tai sovitteluistuimessa. Sovittelijan päätös sitoo osapuolia ja sitä voidaan käyttää päätöksenä missä
tahansa pätevässä tuomioistuimessa. Kuluttajariitatilannesäännöt, jotka sääntelevät välimiesmenettelyä, ovat
nähtävillä osoitteessa http://www.adr.org ja saatavilla puhelimitse soittamalla AAA:n numeroon (800) 7787879. Activision maksaa välimiesmenettelyn kustannukset siltä osin kuin ne ylittävät kanteen nostamisesta
aiheutuvat kulut. Välimiesmenettelyn säännöt sallivat sinun saavan korvausta asianajokuluistansa tietyissä
tapauksissa. Osapuolet ymmärtävät, että ilman tätä pakollista sopimusehtoa, heillä olisi oikeus ryhtyä
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oikeustoimiin ja valamiehistökäsittelyyn. Osapuolet ymmärtävät myös, että joissakin tapauksissa
välimiesmenettelyn kustannukset voivat ylittää oikeustoimien kustannukset ja todisteiden hankkiminen voi
olla rajoitetumpaa välimiesmenettelyssä kuin oikeuskäsittelyssä.
Sijaintipaikka: Jos asut Yhdysvalloissa, välimiesmenettely tapahtuu kotipaikkaasi kohtuullisen lähellä olevassa
sijaintipaikassa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain ulkopuolella asuvia varten välimiesmenettely pidetään Los
Angelesin piirikunnassa, Kalifornian osavaltiossa, ja sinun ja Activisionin on suostuttava liittovaltion tai
osavaltion Los Angelesin piirikunnassa, Kaliforniassa toimivien tuomioistuinten päätäntävaltaan, mikäli
haluatte pakottaa välimiesmenettelyn, keskeyttää oikeuskäsittelyn välimiesmenettelyn ratkaisun saamisen
ajaksi tai vahvistaaksenne, muuttaaksenne, mitätöidäksenne tai virallistaaksenne välimiehen päätöksen.
Ryhmäkanneoikeudesta luopuminen: Osapuolet sopivat myös, että kaikki välimiesmenettely suoritetaan
itsenäisesti eikä ryhmäkanteena tai muunlaisena edustuksena, ja osapuolet nimenomaisesti luopuvat
oikeudestaan nostaa ryhmäkanne tai hakea korvauksia ryhmänä. SINÄ JA ACTIVISION SOVITTE, ETTÄ VOITTE
ESITTÄÄ VAATEITA TOISIANNE KOHTAAN AINOASTAAN YKSITYISHENKILÖNÄ TAI OIKEUSHENKILÖNÄ, ETTE
KANTAJINA TAI RYHMÄN JÄSENENÄ MINKÄÄNLAISISSA RYHMÄKANTEISSA. Mikäli oikeusistuin tai välimies
päättää, että tässä kohdassa oleva ryhmäkanneoikeudesta luopuminen on pätemätön tai sitä ei voi
toimeenpanna mistä tahansa syystä tai että välimiesmenettely voi edetä ryhmäkanteena, niin silloin yllä
mainitut välimiesmenettelyehdot raukeavat kokonaisuudessaan ja sopijaosapuolten ei katsota sopineen
välimiesmenettelystä.
Poikkeus – Oikeustoimet immateriaalioikeuksien ja vähäisten vaatimusten kohdalla: Riippumatta
osapuolten päätöksestä ratkaista kaikki riitatilanteet välimiesmenettelyssä voi kumpi tahansa osapuoli ryhtyä
oikeustoimiin osavaltio- tai liittovaltiotason oikeusistuimissa vaateissa, jotka liittyvät patentteihin,
tekijänoikeuksiin, moraalisiin oikeuksiin, tuotemerkkeihin ja liikesalaisuuksiin, mutta selvyyden vuoksi, ei
vaateissa, jotka liittyvät tässä Sopimuksessa sinulle myönnettyyn Ohjelman käyttöoikeuteen. Molemmat
osapuolet voivat myös hakea korvauksia vähäisiä vaatimuksia käsittelevästä tuomioistuimesta riitatilanteissa
ja vaatimuksissa, jotka ovat kyseisen oikeusistuimen toimivallan alla.
Oikeus jättäytyä pois 30 päivän ajan: Sinulla on oikeus jättäytyä pois ja olla sitoutumatta kohdissa Sitova
välimiesmenettely, Sijaintipaikka ja Ryhmäkanneoikeudesta luopuminen mainittuun välimiesmenettelyyn ja
ryhmäkanneoikeudesta luopumiseen lähettämällä kirjallinen ilmoitus päätöksestäsi jättäytyä pois seuraavaan
osoitteeseen: Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032,
kirjeeseen merkintä: Legal. Ilmoitus on lähetettävä 30 päivän kuluessa Ohjelman ostamisesta (tai jos ostoa ei
tapahtunut, niin 30 päivän sisällä siitä kun käytät Ohjelmaa ensimmäisen kerran). Muuten sitoudut
noudattamaan välimiesmenettelyä riitatilanteissa yllä mainittujen kohtien ehtojen mukaisesti. Mikäli jättäydyt
pois välimiesmenettelylausekkeiden sitovuudesta, ne eivät silloin sido myöskään Activisionia.
17. TOIMIVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI
Ohjelma on saatavilla tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos hankit Ohjelman ja käytät sitä:
A. Yhdysvalloissa, Meksikossa tai Kanadassa, solmit sopimuksen yrityksen Activision Publishing, Inc., 3100
Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032 kanssa, ja kaikki tämän Sopimuksen perusteella tehdyt
tai siihen liittyvät (esimerkiksi sen tulkintaan, muodostamiseen, täytäntöön ja rikkomiseen liittyvät),
osapuolten väliseen suhteeseen liittyvät ja/tai sinun Ohjelman käyttöösi liittyvät vaatimukset käsitellään
Kalifornian osavaltion lakien mukaan, ilman viittauksia lainvalintaperiaatteisiin. Lisäksi sinä ja me suostumme
sitovasti siihen, että tuomiovalta päättää vaatimuksista, jotka koskevat poikkeuksia yllä olevassa kohdassa
SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA JOUKKOKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN olevaan
välimiesmenettelysopimukseen, annetaan yksinomaan osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimille Los
Angelesin piirikunnassa, Kaliforniassa, tai vaihtoehtoisesti osapuolet sopivat välimiesmenettelystä.
B. Euroopan unionin jäsenmaassa, solmit sopimuksen hollantilaisen yrityksen Cooperatie Activision Blizzard
International UA of Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Alankomaat kanssa, ja Englannin ja Walesin
lakeja sovelletaan tämän Sopimuksen tulkintaan ja väitteisiin sen rikkomisesta, ilman viittausta
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lainvalintaperiaatteisin. Kaikki muut vaatimukset, mukaan lukien vaatimukset, jotka perustuvat
kuluttajansuojalain, kilpailulainsäädännön ja vahingonkorvauslakien säännöksiin, käsitellään sen Euroopan
unionin jäsenmaan lakien perusteella, mistä hankit Ohjelman ja missä käytät sitä (esimerkiksi Yhdistynyt
kuningaskunta, Ranskan tasavalta tai Saksan liittotasavalta). Lisäksi, mitä tulee tuomiovaltaan, voit valita joko
tuotteen hankinta- ja käyttömaan (esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Ranskan tasavalta tai Saksan
liittotasavalta) tuomioistuimet tai vaihtoehtoisesti Englannin ja Walesin tuomioistuimet tai muun
tuomioistuimen Brysselin asetuksen (EY) N:o 44/2001 mukaisesti.
C. Australiassa tai Japanissa, sopimuskumppanina on Cooperatie Activision Blizzard International UA of
Beechavenue 131, 1119RB Schipohol-Rijk, Alankomaat, ja Australian lakeja sovelletaan tämän Sopimuksen
tulkintaan ja väitteisiin sen rikkomisesta, ilman viittausta lainvalintaperiaatteisin. Kaikki muut vaatimukset,
mukaan lukien vaatimukset, jotka perustuvat kuluttajansuojalain, kilpailulainsäädännön ja
vahingonkorvauslakien säännöksiin, käsitellään sen maan lakien perusteella, mistä hankit tuotteen ja missä
käytät sitä (eli joko Australian tai Japanin). Sovellettavan lain puitteissa käyttäjä suostuu siihen, että
tuomiovaltana on New South Wales, Australia.
D. Muualla maailmassa: Jos hankit tämän Ohjelman ja käytät sitä muualla kuin yllä olevissa kohdissa A, B ja C
mainituissa maissa, se tapahtuu omasta aloitteestasi ja olet itse vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta
siinä tapauksessa että ja siinä määrin kuin paikalliset lait ovat sovellettavissa, ja lisäksi sitoudut vapauttamaan
Activisionin siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii kaikista vaateista, menetyksistä, vammautumisista,
vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat Ohjelman käyttämisestä. Activision ei anna minkäänlaista
takuuta tai vakuutusta siitä, että Ohjelma tai Ohjelman minkäänlainen käyttö muualla kuin yllä olevissa
kohdissa A, B ja C mainituissa maissa noudattaisi soveltuvia paikallisia lakeja. Lisäksi Ohjelman käyttösi ja kaikki
Ohjelmaan tai tähän Sopimukseen liittyvät vaatimukset, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, on Englannin ja
Walesin lakien sääntelemää, ilman viittausta lainvalintaperiaatteisiin, ja suostut siihen, että tuomiovalta
annetaan Englannin ja Walesin tuomioistuimille.
Mikäli Yhdysvaltain ulkopuolella asuva käyttäjä on, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, oikeutettu
aloittamaan oikeustoimet ja/tai osallistumaan oikeustoimiin Yhdysvaltojen sisällä, niin kyseinen käyttäjä
suostuu noudattamaan yllä olevan kohdan SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA JOUKKOKANNEOIKEUDESTA
LUOPUMINEN ehtoja.
18. YLEISTÄ: Tämä Sopimus on tämän käyttöoikeuden täydellinen sopimus osapuolten välillä, ja se syrjäyttää
kaikki osapuolten väliset aiemmat sopimukset ja edustukset. Jos jokin tämän Sopimuksen osa todetaan
täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa muotoillaan uudelleen vain siinä laajuudessa kuin on
välttämätöntä sen saattamiseksi täytäntöönpanokelvolliseksi, ja muilta osin tämä Sopimus pysyy
muuttumattomana, ellei tässä toisin mainita.
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