VIKTIG MERKNAD KUN FOR INNBYGGERE I NORD-AMERIKA: DENNE AVTALEN ER UNDERLAGT BINDENDE
VOLDGIFT
OG EN FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL, BESKREVET I DETALJ UNDER.
GUITAR HERO
PROGRAMVARELISENS FOR GUITAR HERO
BRUK AV DENNE GUITAR HERO-PROGRAMVAREN (OG EVENTUELLE OPPDATERINGER), NETTJENESTER ELLER
NEDLASTINGER FORBUNDET DEN, PROGRAMVAREN (INKLUDERT FASTVARE) TIL GUITAR HERO CONTROLLER
("gitarkontroller”), MEDIER SOM HØRER TIL, TRYKTE MATERIALER OG DOKUMENTASJON (fellesbetegnelse,
“program”) ER UNDERLAGT DENNE PROGRAMVARELISENSAVTALEN (“avtalen”). NÅR DU ÅPNER PAKKEN, LASTER
NED, INSTALLERER ELLER BRUKER PROGRAMMET ELLER KLIKKER FOR Å GODTA, GODTAR DU (1) VILKÅRENE I
DENNE AVTALEN MED ACTIVISION PUBLISHING, INC. OG ACTIVISIONS PARTNERE ("Activision") OG (2) ACTIVISIONS
PERSONVERNREGELVERK (TILGJENGELIG PÅ http://www.activision.com/legal/privacy-policy). HVIS IKKE DU
GODTAR DISSE BETINGELSENE, HAR DU IKKE TILLATELSE TIL Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMMET.
HVIS DU VIL AVSLÅ DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE KLIKKE FOR Å GODTA DISSE VILKÅRENE ELLER INSTALLERE,
KOPIERE ELLER BRUKE NOEN DELER AV PROGRAMMET.
KUN FOR INNBYGGERE I NORD-AMERIKA: HVIS IKKE DU SIER DEG ENIG I DISSE BETINGELSENE, KAN DU LEVERE
TILBAKE GITARKONTROLLEREN OG PROGRAMMET OG BE OM REFUSJON INNEN TRETTI (30) DAGER FRA
KJØPSDATOEN, VED Å RINGE (310) 255-2000 I NORD-AMERIKA.
FOR INNBYGGERE UTENFOR NORD-AMERIKA: Hvis du er under atten (18) år gammel, må du be en forelder eller en
annen foresatt om å lese og godkjenne denne avtalen på dine vegne før du bruker programmet. Hvis du (eller, hvis
du er under 18 år gammel, forelder eller foresatt) ikke godtar avtalen, må du ikke bruke eller få tilgang til
programmet eller noen deler av programmet. Når du klikker på Godta, bekrefter du at du er en “naturlig person”
som er over atten (18) år gammel eller har fått en forelder eller en annen foresatt til å godkjenne
tjenestevilkårene. HVIS DU AVVISER DENNE AVTALEN ELLER ACTIVISIONS PERSONVERNREGELVERK VIL
RETTIGHETENE DINE NÅR DET GJELDER PROGRAMMET STYRES AV LOVENE I LANDER DER DU KJØPTE
PROGRAMMET. GÅ TIL http://support.activision.com. DET ER INGENTING I DETTE AVSNITTET SOM PÅVIRKER DE
LOVFESTEDE RETTIGHETENE DINE. RETTIGHETENE DINE NÅR DET GJELDER EKSTRA SPILLFUNKSJONER OG
TJENESTELEVERT INNHOLD DEKKES I AVSNITT 12 OG 13.
ACTIVISION FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å MODIFISERE DENNE AVTALEN NÅR SOM HELST VED Å POSTE
MODIFIKASJONENE PÅ http://support.activision.com/license, OG HVIS DU FORTSETTER Å BRUKE PROGRAMMET,
BETYR DETTE AT DU GODTAR ALLE MODIFIKASJONENE. HVIS DET ER EVENTUELLE FREMTIDIGE MODIFIKASJONER
AV AVTALEN SOM DU IKKE GODTAR ELLER SOM FØRER TIL AT DU IKKE LENGER KAN FØLGE AVTALEN, MÅ DU
UMIDDELBART SLUTTE Å BRUKE PROGRAMMET.
1.

TJENESTER OG YTTERLIGERE TJENESTEVILKÅR: BRUK AV BESTEMTE FUNKSJONER I PROGRAMMET, SOM
NETTFUNKSJONER OG FLERSPILLERKOMPONENTER ELLER OPPDATERTE FUNKSJONER, KAN KREVE AT DU
GODTAR YTTERLIGERE TJENESTEVILKÅR. DU VIL FÅ TILGANG TIL DISSE YTTERLIGERE TJENESTEVILKÅRENE NÅR
DE AKTUELLE KOMPONENTENE ELLER FUNKSJONENE ER TILGJENGELIGE FOR DEG. HVIS IKKE DU GODTAR DE
YTTERLIGERE TJENESTEVILKÅRENE, KAN DET HENDE DU IKKE FÅR TILGANG TIL SPILLFUNKSJONENE SOM ER
UNDERLAGT DE NYE TJENESTEVILKÅRENE.

2.

BEGRENSET BRUKERLISENS: Activision gir deg ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rettighet og lisens til
å installere og bruke ett eksemplar av programvarekomponentene i programmet utelukkende til personlig
bruk. Alle rettigheter som ikke er eksplisitt uttrykt her, tilhører Activision. Programmet lisensieres, det selges
ikke, til deg. Lisensen gir ingen rettigheter til eller eierskap i programmet og skal ikke tolkes som et salg av
rettigheter i programmet.
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FOR INNBYGGERE UTENFOR NORD-AMERIKA: For å eliminere all tvil, er det ingenting i avsnitt 2 som
begrenser rettigheten din til å selge og overføre den fysiske disken med programmet, som er juridisk din.
3.

LISENSBETINGELSER: Denne lisensen er underlagt følgende begrensninger ("lisensbegrensninger"). All bruk av
programmet som er brudd på lisensbegrensningene vil resultere i umiddelbart inndragelse av lisensen, og hvis
du fortsetter å bruke programmet etter dette, vil dette være regnet som et brudd på Activisions opphavsrett
og andre rettigheter i programmet.
Du godtar at du ikke skal gjøre følgende: (1) utnytte programmet kommersielt, (2) bruke programmet på mer
enn ett system samtidig, (3) ta kopier av programmet, helt eller delvis, (4) uten å begrense punkt (3), kopiere
programmet til harddisker eller andre lagringsenheter hvis ikke programmet kopierer seg selv under
installering, eller hvis ikke du laster ned programmet fra en autorisert Activision-nettforhandler, (5) bruke
programmet på et nettverk, i et flerbrukersystem eller et system med fjerntilgang, inkludert nettbruk bortsett
fra nettbruk som er inkludert som en funksjon i programmet, (6) selge, leie ut, lease, lisensiere, distribuere
eller på annen måte overføre programmet, (7) i henhold til gjeldende lovverk drive baklengs utvikling på,
hente ut kildekode av, modifisere, dekompilere, demontere eller lage arbeider basert på programmet, helt
eller delvis, (8) hacke eller modifisere programmet eller skape, utvikle, modifisere, distribuere, eller bruke
uautorisert programvare til å få fordeler i nettspill eller flerspiller, slik aktivitet vil kunne straffes med
sanksjoner fra Activision, (9) fjerne, deaktivere eller omgå proprietære merknader i programmet eller (10)
eksportere eller gjeneksportere programmet i strid med gjeldende amerikansk lovverk.
Hvis ikke det er eksplisitt uttrykt av Activision og underlagt gjeldende lover, sier du deg enig i at
gitarkontrolleren (og programvaren i den) ikke skal brukes med andre programvareprodukter enn Guitar Herospillproduktet, og at den begrensede lisensen din til å bruke programvaren i gitarkontrolleren er begrenset til
å bruke gitarkontrolleren sammen med et Guitar Hero-spillprodukt. All annen bruk er forbudt, og det gis ingen
andre lisenser, eksplisitte eller implisitte.
Du sier deg enig i at du ikke skal gjøre noe av følgende mens du bruker programmet: (A) trakassere, true, erte
eller forårsake stress eller ubehag for andre deltakere, brukere eller andre, (B) sende BGI (som definert i
avsnitt 14) som Activision regner som nedbrytende, ulovlig, skadelig, truende, krenkende, trakasserende,
ærekrenkende, vulgært, obskønt, hatefullt, rasistisk, kjønnsdiskriminerende eller på andre måter upassende,
(C) etterlikne personer eller firmaer, ikke begrenset til Activision, (D) hindre normal programfunksjonalitet
eller oppføre deg på en måte som påvirker deltakere og/eller den totale programopplevelsen, (E) poste eller
sende markedsføring eller promomaterialer, (F) med vilje eller uten å vite det bryte gjeldende lover, regler
eller traktater mens du bruker eller har tilgang til programmet, (G) poste flere postinger med samme innhold,
eller (H) bryte andres personvern, inkludert uten begrensning immaterielle rettigheter.
Foreldre og andre foresatte for barn under myndig alder i sin jurisdiksjon eller 18 år - den høyeste av disse
aldrene gjelder - sier seg enig i at de er ansvarlige for alle bruksområder av programmet eller tjenester barna
deres benytter seg av, uavhengig av om slik bruk er godkjent av dem.

4.

EIERSKAP: Alt eierskap og immaterielle rettigheter i programmet tilhører Activision, Activision partnere eller
Activisions lisensgivere. Programmet er beskyttet av de amerikanske lovene om opphavsrett, internasjonale
opphavsrettavtaler, konvensjoner og andre lover. Dette programmet inneholder bestemte lisensierte
materialer, og Activisions lisenstilbydere kan beskytte sine rettigheter selv om denne avtalen skulle bli sagt
opp. DU SIER DEG ENIG I OG GODTAR AT DU IKKE HAR NOE EIERSKAP ELLER EIENDOMSRETT I KONTI LAGRET
PÅ ET ACTIVISION-SYSTEM , INKLUDERT KONTI SOM HAR MED GHTV Å GJØRE, OG DU SIER DEG ENIG I OG
GODTAR AT ALLE RETTIGHETER I DISSE KONTOENE FOR ALLTID EIES AV ACTIVISION. ACTIVISION KAN SPERRE,
SI OPP, MODIFISERE ELLER SLETTE ALLE KONTI NÅR SOM HELST UANSETT GRUNN ELLER UTEN GRUNN, MED
ELLER UTEN VARSEL TIL DEG, SÅ LANGT DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVVERK.

5.

OPPDATERINGER: Activision kan bruke oppdateringer og modifikasjoner på programmet, som må installeres
for at du skal kunne fortsette å bruke programmet. Activision kan oppdatere programmet på serversiden uten
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å si fra til deg, og du sier deg herved enig i og godtar at Activision kan utføre slike oppdateringer og
modifikasjoner. Du må ha bredbåndstilkobling til Internett for å laste ned slike oppdateringer og
modifikasjoner. Du er ansvarlig for utgifter i forbindelse med bredbåndstilgang til Internett.
6.

BEGRENSET MASKINVAREGARANTI (KUN INNBYGGERE I NORD-AMERIKA OG AUSTRALIA)
6(A) Activision gir den opprinnelige kjøperen av programmet en garanti for at opptaksmediet programmet er
lagret på og fysisk tilbehør (fellesbetegnelse, "varene") ikke har materialfeil og at det er fritt for
produksjonsfeil i 90 dager fra kjøpsdato. Hvis varene oppdages å være defekte innen 90 dager fra opprinnelig
kjøpsdato, forplikter Activision seg til å erstatte varene uten ekstra kostnad, når Activision får programmet
tilsendt med betalt porto vedlagt kjøpsbevis, så lenge programmet fremdeles produseres av Activision. Hvis
varene ikke lenger er tilgjengelige, forbeholder Activision seg retten til å bytte dem mot tilsvarende varer av
tilsvarende eller høyere verdi. Denne garantien er begrenset til varene som opprinnelig ble solgt av Activision,
og gjelder ikke skader som er resultat av normal bruk. Denne garantien skal ikke gjelde, og den skal bli
annullert, hvis eventuelle defekter er et resultat av misbruk eller forsømmelse. Alle implisitte garantier
beskrevet i lovverket er begrenset til 90-dagersperioden beskrevet over. BORTSETT FRA SOM BESKREVET HER,
SKAL DENNE GARANTIEN GJELDE ISTEDENFOR ALLE ANDRE GARANTIER, IMPLISITTE ELLER EKSPLISITTE.
For kunder i Nord-Amerika: Hvis du vil ha informasjon om garantierstatninger eller har andre spørsmål til
kundestøtte, kan du ringe (310) 255-2000 i Nord-Amerika. Alternativt kan du gå til
http://support.activision.com. Hvis du har krav på en erstatning, må du levere tilbake følgende: (1) de
opprinnelige varene, (2) et eksemplar av datert kvittering, (3) navnet ditt og returadressen, (4) en beskrivelse
av defekten og problemene du opplever og (5) referansenummeret du får av kundestøtte. I USA kan du sende
de defekte varene til: Technicolor HES Southeast, Attn: Activision Returns - RMA# __________, 437 Sanford Rd.,
Lavergne, TN 37086

Hvis du befinner deg utenfor USA, kan du gå til http://support.activision.com.
For kunder i Australia: Denne garantien gis deg i tillegg til andre rettigheter du kan ha i forbindelse med
varene du får i denne spillpakken, underlagt australske forbrukerlover. Varene leveres med garanti som ikke
kan ekskluderes under australske forbrukerlover. Du har rett til en erstatning eller en refusjon for alvorlige feil
og kompensasjon for alle rimelig forutsigbare tap eller skader. Du har også rett til å få varene reparert eller
erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilene ikke kan regnes som alvorlige. Kontakt Activision
på e-post på ausupport@activision.com hvis du har et problem med varene du har fått i denne spillpakken.
Hvis en erstatning eller reparasjon kreves, vil Activision fortelle deg hva du skal gjøre. Som en del av prosessen
kan du bli bedt om å sende: (1) CD-ROM/DVD-en/Blu-ray-disken (ikke inkludert brukerveiledningen eller
emballasjen) i en polstret konvolutt, (2) ekstrautstyret, (3) en kopi av kvitteringen, (4) navnet ditt og
returadressen skrevet tydelig, (5) en kort merknad om defekten, problemene du har hatt og systemet du
kjører programvaren på og (6) saksnummer du har fått av kundestøtte. Du kan også bli bedt om å sende en
sjekk, men hvis kravet ditt viser seg å være gyldig, vil du få igjen dette beløpet. Begrensningen av
erstatningsansvar over gjelder bare så langt det er tillatt i henhold til Competition and Consumer Act 2010
(Cth).

7.

6(B). BEGRENSET MASKINVAREGARANTI (INNBYGGERE ALLE ANDRE STEDER ENN NORD-AMERIKA OG
AUSTRALIA): Garantien for programmet leveres i henhold til de lovfestede rettighetene dine som forbruker,
som alltid gjelder. Hvis du vil ha informasjon om Activisions praksis for erstatninger i EU og andre land utenfor
Nord-Amerika og Australia eller har andre spørsmål til kundestøtte, kan du gå til:
http://support.activision.com.
BEGRENSNING
AV ERSTATNINGSANSVAR
7(A) FOR INNBYGGERE I NORD-AMERIKA:
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ER ACTIVISION ERSTATNINGSPLIKTIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER
INDIREKTE SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BESITTELSE, BRUK ELLER FEIL I PROGRAMMET,
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INKLUDERT SKADER PÅ EIENDOM, TAP AV GOODWILL, DATAFEIL ELLER SÅ LANGT DET ER MULIG UNDER
GJELDENDE LOV, SKADER ELLER PERSONLIGE SKADER, SELV OM ACTIVISION HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM
PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ACTIVISIONS ERSTATNINGSANSVAR SKAL IKKE OVERSTIGE DEN FAKTISKE
PRISEN BETALT FOR LISENSEN TIL Å BRUKE PROGRAMMET. NOEN STATER/LAND TILLATER IKKE
BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN IMPLISITT GARANTI GJELDER OG/ELLER EKSKLUDERING ELLER
BEGRENSNING AV SKADER, SÅ DET KAN HENDE BEGRENSNINGENE OG/ELLER EKSKLUDERINGEN AV
ERSTATNINGSANSVAR OVER IKKE GJELDER DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE
RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.
7(b) FOR INNBYGGERE UTENFOR NORD-AMERIKA:
DET ER INGENTING I DENNE AVTALEN SOM BEGRENSER ELLER EKSKLUDERER ACTIVISIONS
ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG:
▪ FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV VÅR UAKTSOMHET,
▪ FOR FEILAKTIG FREMSTILLING ELLER
▪ FOR ANDRE ERSTATNINGSANSVAR SOM IKKE KAN BEGRENSES ELLER EKSKLUDERES I HENHOLD TIL
LOVENE DER DU BOR.
I DENNE SAMMENHENGEN SKAL IKKE ACTIVISION UNDER NOEN OMSTENDIGHET HA ERSTATNINGSANSVAR
OVERFOR DEG FOR REDUSERT FORRETNINGSRESULTAT, OG EVENTUELL ERSTATNINGSPLIKT ACTIVISION HAR
FOR TAP DU MÅTTE LIDE, ER BEGRENSET TIL TAP SOM VAR RIMELIG FORUTSIGBARE OG SKAL IKKE OVERSTIGE
FØLGENDE: DEN TOTALE PRISEN BETALT AV DEG FOR PROGRAMMET (I TILLEGG TIL EVENTUELT
TJENESTELEVERT INNHOLD DU HAR BETALT FOR) I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE FRA DATOEN
ERSTATNINGSKRAVET INNTRAFF ELLER EN SUM PÅ GBP 500 ELLER TILSVARENDE BELØP I HENHOLD TIL
GJELDENDE VEKSLINGSKURS.
8.

OPPSIGELSE: Uten å få følger for andre av Activisions rettigheter, skal denne avtalen sies opp automatisk hvis
ikke du følger avtalens vilkår og betingelser. I slike tilfeller, skal du ødelegge alle eksemplarer av dette
programmet og alle komponentene. Du kan også avslutte avtalen når du vil ved å slette alle installasjoner av
programmet og ødelegge alle kopier av programmet du har eller kontrollerer. Følgende avsnitt skal gjelde selv
om avtalen opphører: LISENSFORHOLD (AVSNITT 3), EIERSKAP (AVSNITT 4), BEGRENSET MASKINVAREGARANTI
(AVSNITT 6A OG 6B), BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR (AVSNITT 7A OG 7B), OPPHØR (AVSNITT 8),
SKADELØSHET (AVSNITT 10), TJENESTELEVERT INNHOLD (AVSNITT 11), TILGJENGELIGHET (AVSNITT 12),
TILGANG (AVSNITT 13), BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL (AVSNITT 16),
JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER (AVSNITT 17) OG DIVERSE (AVSNITT 18).

9.

For kunder i Nord-Amerika: BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR AMERIKANSKE STYRESMAKTER: Programmet og
dokumentasjonen er utviklet utelukkende med private midler og tilbys som "Commercial Computer Software"
eller "restricted computer software." Bruk og kopiering av de amerikanske styresmaktene eller en
underleverandør for de amerikanske styresmaktene er underlagt begrensningene i underparagraf (c)(1)(ii) av
Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252,227-7013 eller som beskrevet i underparagraf
(c)(1) og (2) av Commercial Computer Software Restricted Rights i FAR 52,227-19. Underleverandør/Produsent
er Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California 90405.

10. For innbyggere i Nord-Amerika: SKADELØSHET: Du sier deg enig i at du skal holde Activision, Activisions
partnere, tilknyttede selskaper, underleverandører, sjefer, direktører, ansatte og agenter skadeløse for alle
skader, tap og utgifter som inntreffer direkte eller indirekte fordi du bruker programmet i henhold til vilkårene
i denne avtalen.
11. TJENESTELEVERT INNHOLD: “Tjenestelevert innhold" består av alle virtuelle materialer, all informasjon og alt
innhold levert til deg som bruker av programmet (som innhold som kan låses opp, konti, statistikk, virtuelle
elementer, koder, virtuelle belønninger, kreditter, tilgang, visninger, merker, mynter, kraftøkninger og
tilpasninger) i forbindelse med din bruke av programmet, inkludert nettjenester du trenger for å "opptjene",
"grinde" og/eller "kjøpe" for å få ekstrainnhold.
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Selv om programmet lar deg “tjene”, “opparbeide”, "kjøpe" eller "grinde" tjenestelevert innhold i forbindelse
med spillet, verken eier du eller har noen form for eierskap i det tjenesteleverte innholdet. Hvis ikke annet er
spesifisert skriftlig, vil alt tjenestelevert innhold du mottar lisensieres til deg, og du har ikke eierskap eller
andre rettigheter i det tjenesteleverte innholdet. Hvis ikke det er spesielt tillatt av Activision, skal du ikke
selge, låne ut, leie ut, bytte eller på andre måter overføre tjenestelevert innhold. Tjenestelevert innhold kan
endres, fjernes, slettes eller trekkes støtten til av Activision (f.eks. ved avbrudd av denne avtalen og/eller
opprør av nettstøtten til programmet spesifisert i avsnitt 8). Uten å begrense det ovenstående, kan
tjenestelevert innhold inneholde virtuelle mynter, poeng eller annen virtuell valuta (“virtuell valuta”). Når du
kjøper eller på annen måte skaffer deg virtuell valuta, får du en begrenset lisens (som kan trekkes av Activision
når som helst, hvis ikke den er betalt for med ekte penger) til å få tilgang til annet tjenestelevert innhold.
Virtuell valuta har ingen pengeverdi og utgjør ikke valuta eller eiendom av noen type. Virtuell valuta kan kun
løses inn mot annet tjenestelevert innhold. Virtuell valuta kan ikke selges eller overføres, og kan ikke byttes
mot penger eller andre varer eller tjenester, bortsett fra annet tjenestelevert innhold. Virtuell valuta er ikkerefunderbar og kan ikke veksles, alltid underlagt avsnitt 12 eller som beskrevet i gjeldende lovverk. Du har ikke
krav på refusjon eller annen kompensasjon, som tjenestelevert innhold, for ubrukt virtuell valuta, og ubrukt
virtuell valuta kan ikke veksles inn.
Det kan finnes tjenestelevert innhold (skulle du velge å kjøpe det) som krever at du betaler med ekte penger,
til et beløp som beskrives i programmet. Alt tjenestelevert innhold blir gjort tilgjengelige øyeblikkelig når du
kjøper det med ekte penger og du godtar at dette er tilfellet og at du ikke har noen rett til å ombestemme deg
og avbryte (noen ganger beskrevet som en nedkjølingsperiode) når kjøpet er fullført.
12. TILGJENGELIGHET:
12 (A) For innbyggere i Nord-Amerika: Activision garanterer ikke at nettjenester, spill eller funksjoner
forbundet med programmet (som GHTV) ("nettjenester") eller tjenestelevert innhold kommer til å være
tilgjengelig til enhver tid eller i bestemte perioder, eller at Activision kommer til å fortsette å tilby
nettjenestene eller det tjenesteleverte innholdet. Activision kan endre og oppdatere nettjenestene eller det
tjenesteleverte innholdet uten å si fra til deg. Activision gir ingen garanti i forbindelse med nettjenestene og
forbeholder seg retten til å modifisere eller legge ned nettjenestene etter eget skjønn uten å melde fra,
eksempelvis å legge ned en nettjeneste av økonomiske grunner fordi bare et begrenset antall brukere
benytter seg av tjenesten.<0/> DU SIER DEG ENIG I OG GODTAR AT NETTJENESTER KAN AVSLUTTES HELT
ELLER DELVIS ETTER ACTIVISIONS SKJØNN UTEN Å SI FRA TIL DEG, OG AT I FORBINDELSE MED AVSLUTNING
AV NETTJENESTER VIL ALT TJENESTELEVERT INNHOLD LISENSIERT TIL DEG BLI FJERNET. DU HAR HELE
RISIKOEN FOR TAP I FORBINDELSE MED AVSLUTNING AV NETTJENESTER OG TAP AV TJENESTELEVERT
INNHOLD.
12 (B) For innbyggere andre steder enn i Nord-Amerika: Underlagt den neste setningen garanterer ikke
Activision at nettjenester eller tjenestelevert innhold er tilgjengelig eller feilfritt til enhver tid eller i en bestemt
periode. Activision garanterer at programmet, i tillegg til det tjenesteleverte innholdet som er betalt for med
ekte penger, følger beskrivelsen av det i kjøpstidspunktet og er av tilfredsstillende kvalitet (i tillegg vil relaterte
tjenester levert via dem, leveres med rimelig innsats og ferdighet). Activision kan endre og oppdatere
nettjenester eller tjenestelevert innhold uten å si fra til deg (gitt at ingen slike endringer resulterer i stor
forringelse i funksjonaliteten til programmet eller det tjenesteleverte innholdet som er betalt for med ekte
penger). Activision gir ingen garantier i forbindelse med tilgjengeligheten av nettjenester og/eller
tjenestelevert innhold som er gratis (dvs. ikke betalt for med ekte penger) og forbeholder seg retten til å
modifisere eller deaktivere dem etter eget skjønn uten å si fra til deg, for eksempel av økonomiske grunner
basert på at et begrenset antall brukere bruker innholdet over tid. Activision er ikke erstatningspliktig for
manglende ytelser eller forsinkelser som inntreffer på grunn av årsaker utenfor Activisions rimelige kontroll.
Hvis slike tilfeller resulterer i store forringelser i funksjonaliteten av programmet eller det tjenesteleverte
innholdet, vil plikten din til å betale for å laste ned eller få tilgang settes på vent i denne perioden. Activision
kan modifisere eller legge ned nettjenester og/eller tjenestelevert innhold som er betalt for med ekte penger
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etter eget skjønn med rimelig varsel til deg. Garantien for denne typen nettjenester og/eller tjenestelevert
innhold leveres i henhold til dine lovfestede rettigheter som forbruker, som alltid gjelder. Se avsnitt 7 i
forbindelse med Activisions begrensede erstatningsansvar, men ingen deler av dette avsnittet skal påvirke de
lovfestede rettighetene dine.
13. TILGANG: DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTSKOSTNADER SOM KAN PÅLØPE VED Å BRUKE
PROGRAMMET OG TJENESTENE. Du sier deg enig i at du skal skaffe til veie for egen kostnad utstyr og tilgang
til Internett, samt eventuelle andre tilkoblinger, som kreves for å få tilgang til og bruke programmet. Activision
garanterer ikke at programmet kan brukes eller skaffes tilgang til på alle systemer, med alle kontroller eller på
andre enheter, ved hjelp av spesifikke Internett-leverandører eller i alle land.
14. BRUKERGENERERT INNHOLD: Programmet kan inneholde funksjoner som gjør det mulig for deg og andre
brukere å dele brukergenerert innhold (“BGI”). Følgende gjelder så langt det er tillatt i henhold til gjeldende
lovverk: Når du sender inn BGI, gir du automatisk (eller garanterer at eieren av rettighetene har gitt) Activision
en evig, verdensomspennende, royaltyfri, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke, reprodusere,
modifisere, tilpasse, publisere, oversette, underlisensiere, lage avledede produkter av og distribuere dette
BGI-et eller inkorporere BGI-et i enhver form, ethvert medium eller enhver teknologi som er kjent for
øyeblikket eller som blir utviklet senere i universet, og du sier deg enig i at Activision skal ha rett til ubegrenset
bruk av BGI-et uansett formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon (men underlagt
gjeldende lover), meddelelse eller rettighetstilskrivelse til deg. Du sier fra deg alle rettigheter og skal ikke
avkreve Activision eller Activisions partnere, tilknyttede selskaper, underselskaper eller lisenstakere for
moralske eller tilsvarende rettigheter du kan ha i BGI du har laget. Så langt programmet gir andre brukere
tilgang til og mulighet til å bruke BGI-et ditt, gir du også tillatelse til at alle andre brukere av programmet kan
bruke, kopiere, modifisere, vise, lage avledede produkter av og på andre måter kommunisere og distribuere
BGI-et i eller gjennom programmet uten kompensasjon, meddelelse eller rettighetstilskrivelse til deg. Du kan
bare laste opp ditt eget BGI til programmet, ikke last opp andres BGI. Activision forbeholder seg retten til
(men har ikke plikt til) å fjerne, blokkere, redigere eller deaktivere BGI etter eget skjønn.
For innbyggere i alle land utenfor Nord-Amerika: Brukere av programmet lager, laster opp, laster ned og
bruker BGI på eget ansvar. Hvis du laster opp eller tilgjengeliggjør BGI for andre brukere via programmet,
verken kontrollerer, støtter eller eier vi BGI-et ditt, og du gir oss tillatelse til å oppbevare og tilgjengeliggjøre
BGI-et i henhold til lisensen over.
Klager over innhold i BGI må sendes til legalaffairs@activision.com og må inneholde detaljer som beskriver det
spesifikke BGI-et som er grunnlag for klagen.
15. For innbyggere i Nord-Amerika: MERKNAD OM OPPHAVSRETT:
Hvis du mener at innhold som vises i programmet og/eller BGI er kopiert på en måte som utgjør et brudd på
opphavsrett, kan du sende følgende informasjon til opphavsrettagenten under. Merknaden din om brudd på
opphavsretten være i tråd med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du oppfordres til å lese 17 U.S.C. §
512(c)(3) eller forhøre deg med en advokat før du sender en merknad. Hvis du vil sende en merknad om
brudd på opphavsrett, må du sende en skriftlig melding som inkluderer følgende til adressen under: (a) navn,
adresse, telefonnummer og e-postadresse, (b) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede materialet du
mener noen har brutt rettighetene til, (c) den nøyaktige nettadressen eller en beskrivelse av hvor materialet
befinner seg, (d) en uttalelse av deg om at du er i god tro om at bruken du melder fra om ikke er autorisert av
eieren av opphavsretten, vedkommendes agent eller gjeldende lover, (e) en elektronisk eller fysisk signatur av
personen som er autorisert til å handle på vegne av personen som eier opphavsretten og (f) en uttalelse fra
deg om at ovennevnte informasjon er presis og at du er eieren av opphavsretten eller har fullmakt til å handle
på vegne av eieren.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
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Santa Monica, California 90405
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Faks: (310) 255-2152
E-post: legalaffairs@activision.com
Merk at DMCA beskriver at du kan bli erstatningspliktig for skader (inkludert kostnader og advokathonorarer)
hvis du med viten og vilje gir en uriktig fremstilling av at materialet bryter opphavsretten. Vær også
oppmerksom på at informasjonen som er oppgitt i merknaden om brudd på opphavsretten kan oppgis til
personen som er ansvarlig for det påståtte bruddet på opphavsretten.
16. For innbyggere i Nord-Amerika: BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL:
Disse reglene om BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVING AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL gjelder deg hvis du bor
i og/eller har skaffet deg programmet i USA. Disse reglene om BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVING AV RETT
TIL GRUPPESØKSMÅL kan også gjelde deg hvis du bor i og/eller har skaffet deg programmet utenfor USA. Se
under JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV for å få vite mer.
Innledende løsing av tvist: Kundestøtteavdelingen til Activision er tilgjengelig på telefon ((310) 255-2000) eller
på nett (http://support.activision.com) for å ta seg av eventuelle problemer du har i forbindelse med
programmet. De fleste problemer lar seg løse på denne måten på tilfredsstillende vis for kunden. Partene skal
gjøre sitt beste for å løse tvister, krav eller uoverensstemmelser direkte gjennom konsultasjon og
forhandlinger. Dette må gjøres før noen av partene eventuelt går til søksmål eller anmoder om voldgift.
Bindende voldgift: Hvis ikke partene kommer til enighet i løpet av 30 dager fra den uformelle løsningen av
tvisten ble iverksatt i henhold til paragrafene over, kan begge parter iverksette voldgift som det eneste
middelet for å løse uoverensstemmelser, underlagt vilkårene som er beskrevet under. Spesielt skal alle krav
som kommer som et resultat av denne avtalen (inkludert dannelse, bruk og brudd), partenes forhold til
hverandre og/eller din bruk av programmet avgjøres ved bindende voldgift, administrert av American
Arbitration Association i henhold til bestemmelsene i Commercial Arbitration Rules og prosedyrene for
forbrukerrelaterte tvister fra American Arbitration Association (“AAA”), ikke medregnet regler eller prosedyrer
som styrer gruppesøksmål. Voldgiftsmannen, og ikke en føderal, statlig eller lokal domstol, har eksklusiv
myndighet til å løse alle tvister som har å gjøre med tolkningen, brukbarheten, håndhevelsen eller dannelsen
av denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til alle krav om at hele eller deler av denne avtalen er ugyldig
eller om et krav er underlagt voldgift. Voldgiftsmannen skal ha myndighet til å gi alle erstatninger som ville
vært tilgjengelige i en domstol. Voldgiftsmannens tildeling skal være bindende for partene og kan legges ved
som en dom i en domstol som har kompetent jurisdiksjon. Commercial Arbitration Rules, som styrer
voldgiften, er tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe AAA på (800) 778 7879. Hvis kostnadene for å
iverksette voldgiften overstiger beløpet for å legge inn et søksmål, kan Activision betale det overstigende
beløpet. Voldgiftreglene tillater også at du får dekket advokatutgifter i bestemte tilfeller. Partene forstår at
uten denne obligatoriske bestemmelsen, ville de hatt rett til å saksøke i en domstol og ha en rettssak med
jury. De forstår videre at i noen tilfeller, vil kostnadene for voldgift overstige kostnaden for en rettssak og
at retten til fremlegging av dokumenter kan være mer begrenset i voldgift enn i en rettssak.
Sted: Hvis du er innbygger i USA, vil voldgiften foregå på et rimelig sted i USA som er praktisk for deg. Når det
gjelder innbyggere utenfor USA, skal voldgiften startes i Los Angeles County i California, og du og Activision
sier dere enige i at dere skal akseptere den personlige jurisdiksjonen til føderale eller statlige domstoler i Los
Angeles County i California i forbindelse med å fremtvinge voldgift, til å utsette behandlinger i påvente av
voldgift eller til å bekrefte, modifisere, annullere eller dømme i forbindelse med erstatningen bestemt av
voldgiftsmannen.
Fraskrivelse av rett til gruppesøksmål: Partene sier seg enige i at voldgift skal gjøres på individuelt grunnlag,
ikke som en del av et gruppesøksmål eller annen representativ handling, og partene sier eksplisitt fra seg
retten til å delta i et gruppesøksmål eller søke erstatning basert på gruppetilhørighet. DU OG ACTIVISION SIER
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DERE ENIGE I AT DERE KAN KOMME MED KRAV OVERFOR HVERANDRE BARE I INDIVIDUELL FORSTAND, OG
IKKE SOM MEDLEM I EN GRUPPE. Hvis en domstol eller en voldgiftsmann avgjør at fraskrivelsen av retten til å
delta i et gruppesøksmål ikke er gyldig eller ikke er mulig å håndheve, uansett grunn, eller at voldgift kan
fortsette på gruppebasis, skal voldgiften som beskrives over regnes som ugyldig i sin helhet, og partene skal
regnes som uenige om å bruke voldgift for å løse tvister.
Unntak - Saksøking på bakgrunn av immaterielle rettigheter og krav i Small Claims Court: Til tross for at
partene sier seg enige om å løse alle tvister gjennom voldgift, kan begge partene saksøke den andre i en statlig
eller føderal domstol for å beskytte krav i forhold til patenter, opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker
og bransjehemmeligheter, men ikke lisensen som tildeles deg for programmet i henhold til denne
avtalen. Begge parter kan også søke erstatning i en "small claims court" for tvister eller krav som er innenfor
denne domstolens jurisdiksjon.
30 dagers rett til å trekke deg: Du har rett til å trekke deg og ikke være bundet av bestemmelsene om voldgift
og gruppesøksmål i avsnittene om bindende voldgift og fraskrivelse av retten til gruppesøksmål ved å sende en
skriftlig melding om at du trekker deg til følgende adresse: Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park
Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, Attn: Legal. Meldingen må sendes innen 30 dager fra du kjøpte
programmet (eller, hvis ikke det har skjedd noe kjøp, innen 30 dager fra datoen da du for første gang fikk
tilgang til programmet), ellers skal du være bundet til å delta i voldgift i henhold til vilkårene i disse
paragrafene. Hvis du trekker deg fra disse voldgiftsparagrafene, skal heller ikke Activision være bundet av
dem.
17. JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER
Programmet er gjort tilgjengelig underlagt vilkårene i denne avtalen. Regler med bakgrunn i anskaffelsesland:
A. Hvis du skaffet programmet i USA, Mexico eller Canada, har du en kontrakt med Activision Publishing, Inc.,
of 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, og alle krav som kommer som resultat av denne
avtalen (inkludert innskrenkende tolkning, krav om brudd og alle andre krav (inkludert kundebeskyttelse,
urettferdig konkurranse og krav i forhold til skadevoldende handlinger)) skal være underlagt lovene i staten
California, uten referanse til "conflict of laws"-prinsipper. I tillegg sier du og vi oss irreversibelt enige om at de
statlige eller føderale domstolene i Los Angeles County i California i USA skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse
alle krav som er underlagt unntak fra voldgiftsavtalen beskrevet under BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVING
AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL over, eller på andre måter dømmes som mulige for voldgift.
B. Innbyggere i EU har en kontrakt med Cooperatie Activision Blizzard International UA, Beechavenue 131,
1119RB Schipohol-Rijk, Nederland, og lovene i England og Wales styrer tolkningen av denne avtalen og krav
som kommer som resultat av brudd av den, uten referanse til "conflict of laws"-prinsipper. Alle andre krav,
inkludert krav som har med forbrukerbeskyttelseslover, lover om urettferdig konkurranse, og lover om
skadevoldende handling å gjøre, skal være underlagt lovene i EU-landet (for eksempel Storbritannia, Frankrike
eller Tyskland) der du skaffet deg og brukte programmet. I tillegg, med hensyn til jurisdiksjon, kan du velge
domstolene i landet (for eksempel Storbritannia, Frankrike eller Tyskland) der du skaffet deg og brukte
programmet, eller i de alternative domstolene i England og Wales eller andre domstoler, som beskrevet i
Brussels Regulation EC 44/2001.<0/>
C. Innbyggere i Australia eller Japan har en kontrakt med Cooperatie Activision Blizzard International UA,
Beechavenue 131, 1119RB Schipohol-Rijk, Nederland, og lovene i England og Wales styrer tolkningen av denne
avtalen og krav som kommer som resultat av brudd av den, uten referanse til "conflict of laws"-prinsipper. Alle
andre krav, inkludert krav som har å gjøre med kundebeskyttelseslover, lover om urettferdig konkurranse og
lover om skadevoldende handling, skal være underlagt lovene i landet som du skaffet deg og bruker
programmet i (Australia eller Japan). Så langt det er tillatt innenfor gjeldende lovverk, godtar du jurisdiksjonen
til domstolene i New South Wales i Australia.
D. Innbyggere i resten av verden: Hvis du har skaffet deg og bruker programmet i andre land enn dem som er
listet opp under avsnitt A, B og C over, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å følge lokale lover hvis
disse gjelder, og du holder Activision skadeløs for alle krav, tap, skader og kostnader som inntreffer som et
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resultat av din bruk av programmet, så langt det er tillatt under gjeldende lovverk. Ingen garantier eller
representasjoner gjøres av Activision i forbindelse med programmet eller bruken av programmet utenfor
landene som er listet opp i avsnitt A, B og C over. Bruken din av programmet og alle krav som har forbindelse
med programmet eller denne avtalen er underlagt, så langt det er mulig i henhold til gjeldende lov, lovene i
England og Wales, uten referanse til "conflict of laws"-prinsipper, og du godkjenner jurisdiksjonen til
domstolene i England og Wales.
Hvis en bruker utenfor USA har krav på å starte og/eller delta i rettssaker i USA, er denne brukeren, så langt
det er mulig innenfor gjeldende lovverk, bundet av avsnittet BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVING AV RETT
TIL GRUPPESØKSMÅL over.
18. DIVERSE: Denne avtalen utgjør hele avtalen som gjelder lisensen mellom partene og avløser alle tidligere
avtaler og dem imellom. Hvis en del av denne avtalen ikke lar seg håndheve, uavhengig av hvilken grunn, skal
denne delen omformuleres kun så langt det er nødvendig for å gjøre den mulig å håndheve. De gjenværende
delene av avtalen skal ikke påvirkes av dette.
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