18 juli 2013
VIKTIGT MEDDELANDE: DETTA AVTAL LYDER UNDER BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH INNEBÄR ATT NI
AVSTÅR FRÅN RÄTTIGHETER TILL GRUPPTALAN, SOM BESKRIVET I AVSNITT 21
PRODUKTLICENS- OCH TJÄNSTEAVTAL (“Avtalet”)
Du samtycker till att din användning av den här Activision-programvaran, inklusive (men ej begränsat till)
dithörande webbplats, mobiltelefonsapplikation eller datorplatteapplikation ("app"), tillbehör, tjänst eller annan
egendom (inklusive tjänst och/eller av tjänsten tillhandahållet innehåll – som definierat nedan) som drivs och
tillhandahålls dig av Activision, inklusive alla programfixar, uppdateringar och nedladdningsbart innehåll
(gemensamt "Produkt" eller "Produkter") som publicerar, länkar till eller på något annat sätt införlivar detta Avtal,
skall lyda under villkoren i det här Avtalet.
Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig är förbehållna Activision och dess licensgivare. Användning av den
här Produkten förutsätter även att du accepterar Activisions integritetspolicy (”Integritetspolicyn”), som du kan
läsa på http://s.activision.com/privacy/privacy.html.
Var god läs och granska både detta Avtal och Integritetspolicyn innan du använder denna Produkt.
Om du inte samtycker till, eller önskar acceptera, villkoren i antingen detta Avtal eller
Integritetspolicyn ska du låta bli att använda Produkten.
Om du redan har köpt Produkten i cd-rom- eller dvd-format och inte samtycker till eller vill
godkänna villkoren i det här Avtalet eller Integritetspolicyn måste du returnera cd-rom- eller
dvd-skivan i oöppnad förpackning tillsammans med kvitto på köpet inom 30 dagar från
inköpsdatumet för att få pengarna tillbaka, vilket du går med på är den enda kompensation du
kan få. Gå till support.activision.com eller ring (310) 255-2000 (endast från USA) för mer
information.
Genom din användning av denna Produkt samtycker du till att vara bunden av detta Avtal samt
Integritetspolicyn och meddelar att du uppfyller alla behörighetskraven nedan.

BEGRÄNSAD GARANTI PÅ SKIVA OCH TILLBEHÖR
Utöver den ANSVARSFRISKRIVNING FRÅN PRODUKTGARANTI som finns nedan så garanterar Activision även
originalköparen av Produkten i cd-rom- eller dvd-format att den skiva på vilken Produkten är lagrad är fri från
tillverkningsfel i 90 dagar (“begränsad skivgaranti”) och att eventuella tillbehör (“Tillbehör”) är fria från
tillverkningsfel i 180 dagar (“begränsad tillbehörsgaranti”). Den kompensation som kan ges genom den begränsade
skivgarantin och den begränsade tillbehörsgarantin är den enda kompensation som köparen kan få på grund av
sådana fel, och gäller istället för alla andra uttryckliga garantier. Alla underförstådda garantier på cd-rom-/dvdskivan som gäller enligt lag, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier gällande säljbarhet eller
lämplighet för ett särskilt syfte, begränsas uttryckligen till den period på 90 resp. 180 dagar som anges ovan. För
inköp som gjorts utanför Förenta staterna kan kunden vara i åtnjutande av andra eller ytterligare rättigheter,
beroende på lagarna i inköpslandet. Activision förbehåller sig rätten att modifiera den här begränsade
skivgarantin/produktgarantin när som helst och upprepade gånger efter eget gottfinnande.
Om cd-rom- eller dvd-skivan inom 90 dagar från köp visar sig vara behäftad med fel eller om ett tillbehör inom 180
dagar från köp visar sig ha ett tillverkningsfel ber vi dig återvända till inköpsstället eller kontakta Activisions
kundsupport, med kvitto eller annat inköpsbevis, för att få produkten kompenserad eller ersatt. Om det skulle visa
sig att samma produkt inte längre finns kvar förbehåller sig Activision rätten att istället ersätta den med en
liknande produkt av samma eller högre värde. Ersättande tillbehör kan vara nytt, restaurerat eller använt, efter
Activisions gottfinnande, och jämförbart i funktion och prestanda med det ursprungliga tillbehöret.
Den här begränsade skivgarantin och tillbehörsgarantin täcker inte normalt slitage och gäller inte om felet uppstått
på grund av felaktig hantering eller försummelse. Beroende på Produkt kan ytterligare information angående
begränsade garantier på Produkten hittas i Produkten själv eller i eventuell medföljande dokumentation.
ERSÄTTNINGSEXEMPLAR VIA BEGRÄNSAD SKIVGARANTI RESP. TILLBEHÖRSGARANTI
För alla ersättningsexemplar via den begränsade skivgarantin eller tillbehörsgarantin ber vi dig kontakta
kundsupporten för att avgöra ifall ett ersättningsexemplar är nödvändigt eller inte. Inga ersättningsexemplar
skickas innan du har kontaktat Activisions kundsupport och följt vår procedur för Godkännande av retur. Du kan
också pröva att reklamera Produkten på inköpsstället tillsammans med kvitto eller annat inköpsbevis. Vissa butiker
tar emot felaktiga produktexemplar. Om så inte är fallet kan du kontakta kundsupporten via telefon eller genom
att följa instruktionerna på support.activision.com. Där finns de senast uppdaterade kontaktuppgifterna och
öppettiderna för ditt land och ditt språk.
Telefon
USA: (310) 255-2000
För EU och andra länder hänvisar vi dig till support.activision.com
Kundsupporten hjälper dig att avgöra ifall ett ersättningsexemplar behövs. Om ett ersättningsexemplar är
motiverat får du instruktioner om vår process för Godkännande av retur (Return Material Authorization, “RMA”).
Som en del av RMA-proceduren kan vi be dig att skicka: (1) cd-rom-/dvd-skivan (utan förpackning och
dokumentation) skickad i skyddande emballage; (2) tillbehöret; (3) kopia av daterat kvitto på inköpet; (4) ditt namn
och din postadress, utskrivet eller med blockbokstäver; (5) en kort beskrivning av felet, det/de problem som
uppstår och det system som du kör programvaran på; (6) det ärendenummer som du fått av kundsupporten.
Observera att du i vissa länder kan behöva skicka en check eller postanvisning för att få ett ersättningsexemplar.
Om det visar sig att ditt klagomål är giltigt så kan du få tillbaka det beloppet.
Om inte annat angetts av kundsupporten så ska du skicka den returnerade produkten (förslagsvis rekommenderat)

till:
USA:
Technicolor HES Southeast
Attn: Activision Returns - RMA# __________
437 Sanford Rd.
Lavergne, TN 37086
För EU och andra länder hänvisar vi till support.activision.com
ANSVARSFRISKRIVNING FRÅN PRODUKTGARANTI
UTÖVER DET SOM ANGETTS OVAN GÄLLANDE BEGRÄNSAD SKIV- OCH TILLBEHÖRSGARANTI SÅ GÄLLER
ATT PRODUKTEN, I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER, TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTILIGT SKICK”
OCH ACTIVISION GARANTERAR INTE ATT PRODUKTEN ÄR FELFRI ELLER KAN BRUKAS UTAN AVBROTT, ATT
EVENTUELLA FEL KAN ÅTGÄRDAS ATT PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA INSLAG,
ELLER ATT ALLT PRODUKTINNEHÅLL ÄR KORREKT. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG SÅ MEDGER
SKRIVER SIG ACTIVISION UTTRYCKLIGEN FRIA FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE ELLER ANVÄNDNINGSOMRÅDE, ELLER ICKEÖVERTRÄDELSE.
A.
I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER SKA VARE SIG ACTIVISION, DESS MODERBOLAG,
DOTTERBOLAG, LICENSGIVARE ELLER SAMARBETSPARTNER PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
ANSVARSBEGRÄNSNING
NÅGON SLAGS SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKATS AV (A) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV GOODWILL, DATORHAVERI ELLER
DRIFTSSTÖRNING; (B) FÖRLUST AV KARAKTÄRER, KONTON, STATISTIK, UTRUSTNING, VIRTUELLA VAROR
ELLER ANVÄNDARPROFILINFORMATION; ELLER (C) AVBROTT AV TJÄNST INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL
AVBRUTEN INTERNETUPPKOPPLING, MJUK- ELLER HÅRDVARUPROBLEM, FALLERANDE EXTERN
FAKTURERINGSTJÄNST ELLER ANDRA TJÄNSTER, ELLER ANNAN HÄNDELSE SOM KAN LEDA TILL
INFORMATIONSFÖRLUST ELLER AVBRUTEN TJÄNST. ACTIVISION SKA INTE UNDER NÅGRA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG INFÖR DIG ELLER ANNAN PERSON FÖR NÅGRA INDIREKTA,
TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA, AVLÄGSNA, SPEKULATIVA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER
FÖLJDSKADOR.
B.

INTE I NÅGOT FALL SKA ACTIVISIONS ANSVAR STRÄCKA SIG UTÖVER VAD DU BETALAT TILL OSS UNDER DE
TOLV (12) MÅNADER SOM FÖREGICK DEN SITUATION SOM DU ÅBEROPAR UPPSTOD, ELLER INKÖPSPRISET
FÖR PRODUKTEN, VILKET SOM NU ÄR MER.

C.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE DEN BEGRÄNSADE SKIVGARANTIN, DEN BEGRÄNSADE
TILLBEHÖRSGARANTIN,
ANSVARSFRISKRIVNINGEN
FRÅN
PRODUKTGARANTI
OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN:
EFTERSOM
VISSA
STATER
OCH
LÄNDER
INTE
TILLÅTER
ANSVARSFRISKRIVNINGAR FRÅN VISSA GARANTIER ELLER ATT MAN AVTALAR BORT ELLER BEGRÄNSAR
ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA, FÖLJDRIKTIGA ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR SÅ KAN DU I SÅDANA STATER
OCH LÄNDER HA ANDRA ELLER YTTERLIGARE RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING I DET LAND
DÄR DU INFÖRSKAFFAT OCH ANVÄNT PRODUKTEN, I VILKET FALL ANSVARET FÖR ACTIVISION OCH DESS
SAMARBETSPARTER SKA BEGRÄNSAS I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER.
Medlemsstater i Europeiska unionen: Enligt Sektion 23 ska Activision hållas ansvariga enligt gällande lag i
händelse av deras (a) avsiktlig försummelse; (b) grov vårdslöshet; eller (c) brott mot tillämpliga lagar om
produktansvar. Activision kan, utöver vad som anges ovan, endast hållas ansvariga för måttliga nivåer av

vårdslöshet i det fall de bryter mot Avtalsreglerade förpliktelser av ”materiell” natur, på så sätt att de
äventyrar själva syftet med Avtalet. När så är fallet ska Activisions ansvar begränsas till skador som är
typiska eller förutsebara. När så inte är fallet ska Activision inte hållas ansvariga för måttlig vårdslöshet.
INGENTING SKA UNDANTA ACTIVISION FRÅN ANSVAR IFALL DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA UPPSTÅR
SOM RESULTAT AV DERAS FÖRSUMMELSE.
Australien: Du har vissa lagstadgade garantier enligt australiensisk konsumentlagstiftning och inget i det här
Avtalet är avsett att förminska sådana rättigheter. Produkter som du köper kommer med garantier som
enligt australiensisk konsumentlagstiftning inte kan avtalas bort. Du har rätt till återköp i händelse av större
fel och kompensation för annan rimligen förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att få varor
reparerade eller ersatta ifall de inte är av acceptabel kvalitet och inte på ett sådant sätt att det räknas som
ett större fel. bestämmelserna i ansvarsbegränsningen ovan gäller endast i den mån de är förenliga med
Competition and Consumer Act 2010 (cth).
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BEHÖRIGHET

1.1

För att få använda vissa Produkter och Tjänster och skapa Konton kan det komma att krävas av dig att:
•
•
•

du uppfyller åldersgränserna
samtycker till tredjepartsvillkoren – se avsnitt 14
öppnar ett Konto som drivs samt tillhandahålls av Activision – se avsnitt 3 och 8

1.2

Utöver eventuella åldersgränser och andra restriktioner kan du använda den här Produkten och skapa ett
Konto om så görs i enlighet med eventuella tillämpliga tredjepartsvillkor och om du (a) är minst 18 år
gammal och en fysisk person i ditt bostadsland och har läst och godkänt det här Avtalet och Activisions
Integritetspolicy eller om (b) du är en förälder eller vårdnadshavare och har läst och godkänt villkoren i det
här Avtalet och Activisions Integritetspolicy för din och ditt barns räkning om hen är under 18 år gammal.
Genom att du använder Produkten förbinder du dig till att efterleva det som står i det här avsnittet och vi
litar på det. Företag och andra juridiska personer kan inte skapa eller använda ett Konto. Fysiska personer
som av Activision är förbjudna att använda Produkten får inte skapa eller använda ett konto, vilket i så fall
kan leda till allvarliga juridiska konsekvenser. Genom att du godkänner det här Avtalet försäkrar och
garanterar du att du uppfyller de här behörighetskraven.

1.3

Activision rekommenderar att föräldrar och förmyndare bekantar sig med de föräldrakontroller som är
tillgängliga på enheterna som de tillhandahåller sina barn med och att de handleder barnen när de är
online. Inga onlinefunktioner för några Produkter är avsedda att användas av barn utan 13 år som inte har
vuxet sällskap.

2

LICENS

2.1

Activision beviljar dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv licens till att använda denna Produkt för ditt
eget icke-kommersiella bruk. Så långt det är tillåtet enligt gällande lag så är licensen som tillhandahålls för
att använda denna Produkt inte överföringsbar. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, dela ut eller

underlicensiera Produkten. Du får inte kopiera mer än en (1) kopia för personligt bruk (utöver vad som
uttryckligen tillåts av denna licens eller några andra tillämpliga regler, villkor eller användningsvillkor),
dekompilera, baklängesutveckla, demontera, eller försöka härleda källkoden, modifiera, eller skapa
härledda verk av Produkten, några uppdateringar, eller någon del därav (utom, och endast i den
utsträckning, en sådan restriktion är förbjuden enligt gällande lag eller till den grad som det må vara tillåtet
av de licensvillkor som gäller för användningen av open source-komponenter som är inkluderade med den
licensierade applikationen). Du får inte ta bort eller ändra Activisions eller dess licensgivares varumärken
eller logotyper, eller juridiska meddelanden som ingår i Produkten eller relaterade tillgångar. Alla försök att
använda Produkten i strid med villkoren i detta Avtal är ett brott mot Activisions och dess licensgivares
rättigheter. Om du bryter mot villkoren i det här avtalet kan du utsättas för åtal och skadeståndsskyldighet.
Villkoren i detta avtal gäller för samtliga uppgraderingar som tillhandahålls av Activision som ersätter
och/eller kompletterar Produkten, såvida inte en sådan uppgradering åtföljs av ett separat (och/eller
uppdaterat) avtal, i vilket fall villkoren i detta separata avtal skall gälla.
2.2

Om Produkten är en App gäller följande om inte Activision gett uttryckligt skriftligt tillstånd till annat:
•
•

2.3

Installation och användning är begränsat till en auktoriserad enhet.
Du får inte göra en kopia av Appen tillgänglig på ett nätverk där den kan användas eller laddas ned av
flera användare.

Licensrättigheterna som beviljas dig häri lyder även under begränsningarna som anges nedan. All
användning av Produkten i strid med dessa begränsningar är en väsentlig överträdelse av Avtalet, innebär
ett omedelbart återkallande av din licens och kommer att betraktas som ett intrång i Activisions
upphovsrätt och andra rättigheter i och till Produkten. Du samtycker till att du, inte under några villkor,
kommer att:
A.

Använda, utveckla, agera värd för eller sprida fusk, automatiseringsmjukvara (bots), moddade
lobbyer, hack, modifikationer eller någon annan ej auktoriserad programvara från tredje part i
anslutning till Produkten, eller engagera dig i någon annan form av fusk, boostning eller bootning.

B.

Exploatera eller baklängesutveckla Produkten (eller någon av dess delar) för kommersiella ändamål –
inklusive, men inte begränsat till – (a) användning i ett internetcafé, i ett gamingcafé, eller i någon
annan platsbaserad lokal utan att ha fått uttryckligt skriftligt tillstånd till detta från Activision, (b) för
att samla spelvaluta, -föremål eller -resurser och använda till försäljning utanför spelet, (c) utföra
tjänster i spelet i utbyte mot betalning utanför spelet eller produkten, t.ex. boostning/powerleveling, eller (d) sälja konton, inloggningsinformation eller andra former av Produktmaterial, rättigheter eller -tillgång.

C.

Använda någon ej auktoriserad mjukvara från tredje part som snappar upp eller utvinner
information, eller på annat vis samlar in information från eller via Produkten.

D.

Agera värd för, tillhandahålla eller utveckla matchningstjänster för Produkten, om du inte har
skriftligt tillstånd från Activision att göra detta, eller snappa upp, emulera eller omdirigera de
kommunikationsprotokoll som Activision använder på något sätt, i något syfte – inklusive, men inte
begränsat till – ej auktoriserat spel över internet, nätverksspel, eller som del av
innehållsinsamlingsnätverk (content aggregation networks).

E.

Underlätta, skapa eller vidmakthålla en icke-auktoriserad anslutning till Produkten – inklusive, men
inte begränsat till – a) anslutningar till ej auktoriserade servrar som emulerar, eller försöker emulera,
Produkten, och (b) anslutningar med program eller verktyg som inte har blivit uttryckligt skriftligt
godkända av Activision.
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F.

Bryta mot någon tillämplig lag eller förordning i samband med din användning av Produkten.

G.

Störa eller assistera vid störningen av: (a) någon dator, anordning eller server som används till att
stödja Produkten, eller (b) någon annan spelares upplevelse av Produkten. ALLA FÖRSÖK FRÅN DIN
SIDA ATT STÖRA PRODUKTEN ELLER URHOLKA DEN LEGITIMA DRIFTEN AV DEN KAN VARA ETT BROTT
MOT STRAFFSRÄTTSLIGA OCH CIVILRÄTTSLIGA LAGAR.

H.

Störa eller försöka störa driften av Produkten på något sätt, med hjälp av vilka medel eller
anordningar som helst – inklusive, men inte begränsat till – att starta en Denial of Service-attack
(DoS-attack), att spamma, hacka eller ladda upp datavirus eller tidsbomber.

I.

Reproducera, distribuera, visa eller överföra någon del av spelet eller Produkten utan uttryckligt
tillstånd av Activision.

TJÄNSTER
Separat från licenser till att använda Activisions eller dess licensgivares intellektuella egendom som anges i
avsnitt 2 ovan, så innehåller vissa Produkter även spelfunktioner eller -innehåll som endast är tillgänglig
genom online hosting och/eller andra onlinetjänster samt -funktionalitet som tillhandahålls av Activision
(“Tjänster", för vilka du kan behöva registrera ett Activision-konto (”Konto”)). Som beskrivet i avsnitt 4 så
måste du själv stå för den internetåtkomst som krävs på din egen bekostnad. Alla sådana tjänster
tillhandahålls dig av Activision på en personlig, icke-kommersiell och ej överförbar basis. Alla sådana
tjänster lyder under villkoren i detta Avtal och Activisions integritetspolicy, samt eventuella ytterligare
villkor specifika för den tjänsten. Som framgår av avsnitt 8 nedan måste du registrera ett Activision-konto
för att använda vissa funktioner och tjänster.

4

TILLGÅNG OCH KOSTNADER SOM UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH
TJÄNSTERNA

4.1

DU ÄR PERSONLIGT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSKOSTNADER SOM UPPKOMMER GENOM DIN
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH TJÄNSTERNA. Du är medveten om och godkänner att det är du som till
egen kostnad tillhandahåller utrustning, internet och övriga anslutningar som krävs för att komma åt och
använda Produkten. Activision ger inga garantier för att Produkten kan kommas åt och användas på alla
konsoler, handkontroller, Kinect-sensor, Xbox SmartGlass eller andra enheter (”Enhet” resp. Enheter”), via
en viss internetleverantör eller i alla länder.

4.2

DU SAMTYCKER TILL ATT BETALA ALLA AVGIFTER OCH TILLÄMPLIGA SKATTER SOM UPPSTÅR GENOM ATT
DU ELLER NÅGON ANNAN ANVÄNDER EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM DIN ENHET. I den utsträckning
tillämplig lagstiftning medger är det du som är ansvarig för allt användande av Produkten eller Konton
knutna till Produkten. Du måste omedelbart meddela Activision ifall någon olovligen använt din gamertag,
ditt lösenord eller din kontoinformation, eller på annat sätt gjort intrång förknippat med ditt Konto.
Meddela oss i så fall via kundsupportwebbsidan på support.activision.com.
Utelämnad.

4.3
4.4

Som förälder eller vårdnadshavare till barn som inte uppnått myndighetsålder (minst 18 år) samtycker du
till att hållas ansvarig för allt ditt barn gör med Produkten eller Tjänsten, vare sig du godkänt det eller inte.
Det förminskar inte på något sätt Activisions rätt att pausa, stoppa eller radera något Konto, Produkt eller
Tjänst.

4.5

Du kan få betala för vissa Produkter, Tjänster eller Tjänstelevererat innehåll (enligt avsnitt 9 nedan) genom
något av de sätt du har att välja mellan, och du samtycker till de användarvillkor som gäller för respektive
betalningssätt. Betalningssätten kan variera beroende på vilken konsol, plattform, system och Enhet du
använder för att nyttja Produkten eller det Tjänstelevererade innehållet ifråga.

4.6

Genom att betala för en Produkt, Tjänst eller Tjänstelevererat innehåll så: (a) intygar du att du har rätt att
använda den betalningsmetod som du har valt och att all betalningsinformation som du delger är sann och
korrekt; (b) godkänner du att Activision, eller den tredje part som vidarebefordrar betalningen om sådan
föreligger, har rätt att ta betalt för dig för Produkten eller det Tjänstelevererade innehållet, via den
betalningsmetod som du har valt.

4.7

DU ÄR MEDVETEN OM ATT ACTIVISION I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER INTE ÄR SKYLDIGT ATT
ÅTERINLÖSA EN TJÄNST ELLER TJÄNSTELEVERERAT INNEHÅLL AV NÅGON ANLEDNING, OCH ATT DU INTE
FÅR PENGAR TILLBAKA FÖR ATT DITT KONTO AVSLUTAS INNAN NÅGON PRENUMERATION ELLER NÅGOT
MEDLEMSKAP GÅTT UT, ÄVEN OM KONTOT AVSLUTADES MOT DIN VILJA. I VISSA JURISDIKTIONER KAN DU,
IFALL ACTIVISION STÄNGER DITT KONTO UTAN ANLEDNING, HA RÄTT TILL KOMPENSATION I PROPORTION
TILL EVENTUELL KVARSTÅENDE TID PÅ PRENUMERATIONER ELLER MEDLEMSKAP SOM DU REDAN BETALAT.

5
5.1

DATAANVÄNDNING
För fullständig information om hur Activision samlar in, lagrar och använder personuppgifter och annan
information hänvisar vi dig till TILLÄMPLIG INTEGRITETSPOLICY, VILKEN GENOM HÄNVISNING UTGÖR EN
DEL AV DET HÄR AVTALET.
(http://s.activision.com/privacy/privacy.html)

5.2

Vissa Produkter gör det möjligt för dig att offentligt dela viss information om dig själv, även med folk som
själva inte är registrerade användare av Produkten, och allmänheten kan komma att få tillgång till och
använda den informationen och förknippa den med dig. Du är medveten om och bekräftar att du inte
förväntar dig någon integritet när du använder sådana funktioner hos Produkten, inklusive men ej

begränsat till uppladdning av användarskapat innehåll, jämförelse av statistik, personliga rekord och
rankningar med andra spelare, sökning efter andra spelare genom gamertag, och länkning till social mediakonton som öppet publicerar användarinformation.
5.3

Om du är registrerad på social media-webbplatser så kanske du kan koppla ihop dina konton där med ditt
Activision-konto (om ditt Activision-konto har den funktionen aktiverad).

5.4

Om du kopplar ditt Facebook-konto till ett Activision-konto eller -Produkt, t.ex. eller Activate, så kommer
dina Facebook-vänner att kunna koppla ditt användarnamn för Activision-kontot med ditt riktiga namn på
Facebook-kontot när de använder Facebooks ”vän”-funktion. Dina sociala media-konton lyder under sina
egna tredjepartsvillkor (i fallet Facebook hänvisar vi dig även till ”Facebooks redogörelse för rättigheter och
skyldigheter” som du hittar på Facebooks webbplats). Du är medveten om och samtycker till att dina
leverantörer av social media-konto (inklusive men ej begränsat till Facebook) inte kan hållas ansvariga för
ditt Activision-konto, inklusive eventuellt ansvar hänförligt till användning av ditt Activision-konto, och att
du även om du använder en anonym gamertag kommer att exponera ditt riktiga namn för dina sociala
media-vänner ifall du kopplar Activision-kontot till social media-kontot. Se också Activisions Integritetspolicy
för mer information om sociala nätverk.

6

ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL

6.1

Produkten kan inkludera diskussionsforum, innehållsdelningsfunktioner samt andra sätt på vilka du och
andra användare kan dela innehåll som ni skapar (Användargenererat innehåll – "AGI"). I den utsträckning
tillämplig lagstiftning tillåter gäller att du genom att publicera AGI (inklusive, men inte begränsat till: bilder,
videor, kundtjänstinlagor, idébidrag, förslag och meddelanden) automatiskt ger ditt medgivande till (eller
försäkrar och garanterar att ägaren av dessa rättigheter uttryckligen har beviljat) att Activision får en evig,
världsomspännande, royalty-fri, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt samt licens att använda, reproducera, ändra,
anpassa, adaptera, publicera, översätta, underlicensiera, skapa härledda verk från och distribuera sådant
AGI – eller införliva sådant AGI – till vilken form, media, medium eller teknologi som helst, som finns eller
utvecklas senare, i hela universum, och samtycker till att Activision ska ha rätt till obegränsad användning av
AGI för vilket syfte som helst, kommersiellt eller annat, utan ersättning, omnämnande eller erkännande till
dig. Du avsäger dig rätten att, och samtycker till att inte, GENTEMOT ACTIVISION ELLER ACTIVISIONS
PARTNER, DOTTERBOLAG, ELLER LICENSGIVARE, HÄVDA NÅGRA MORALISKA ELLER LIKNANDE
RÄTTIGHETER TILL NÅGOT AV DITT AGI. OM DU PÅ ETT GILTIGT VIS ANVÄNDER PRODUKTEN FRÅN
ANDRA LÄNDER ÄN USA ELLER STORBRITANNIEN SÅ KAN ACTIVISION KOMMA ATT BEHÖVA KRÄVA ATT
DU INGÅR I ETT SEPARAT LICENSAVTAL SOM GER ACTIVISION TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA DITT AGI FÖR
VISSA REKLAMÄNDAMÅL, ADMINISTRATIVA ÄNDAMÅL ELLER ANDRA ÄNDAMÅL.

6.2

I DEN MÅN PRODUKTEN TILLÅTER ANDRA ANVÄNDARE ATT KOMMA ÅT OCH ANVÄNDA DITT AGI, GER
DU ÄVEN ALLA ANDRA ANVÄNDARE AV PRODUKTEN rätt att använda, kopiera, modifiera, visa, framföra
och skapa härledda verk från det, och på andra vis kommunicera samt distribuera ditt AGI i eller via
Produkten utan förvarning, erkännande av, eller kompensation till, dig.

6.3

Du försäkrar och garanterar att allt AGI du tillhandahåller (a) inte bryter, och inte kommer att bryta, mot
någon tredje parts immateriella rättigheter och/eller någon annan persons rättigheter – inklusive, men inte
begränsat till – alla så kallade "moraliska rättigheter", och (b) att dess användning, som den här begrundas,

inte kräver och inte kommer att kräva, betalning av något slags royalty eller någon ersättning till tredje part.
Du får inte ladda upp eller publicera något AGI som bryter mot en tredje parts upphovsrätt, varumärke eller
andra immateriella rättigheter. Du får inte heller lägga upp något AGI som bryter mot någon tredje parts
rätt till privatliv (right of privacy) eller rätt till publicitet (right of publicity), eller kan komma att kräva
betalning av royalties eller annan ersättning till tredje part. Varje användare är ansvarig och står till svars för
allt AGI han eller hon lägger upp till eller via Produkten, inklusive överföring, publicering eller annat
tillhandahållande av texter, filer, länkar, programvaror, fotografier, video, ljud, musik eller annan
information eller material. Du får bara ladda upp ditt eget AGI till Produkten – ladda inte upp någon annans
AGI. SOM FRAMGÅR AV AVSNITT 15 NEDAN SAMTYCKER DU TILL ATT GOTTGÖRA ACTIVISION FÖR
EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR SOM KONSEKVENS AV AGI SOM DU PUBLICERAT.
6.4

Activision har ingen skyldighet att övervaka, godkänna, verifiera eller förhandsundersöka något AGI som du
och andra användare bidrar med till eller via Produkten. Activision förbehåller sig rätten (men har ingen
skyldighet) att ta bort, blockera, redigera, flytta eller avaktivera AGI av vilken anledning som helst – helt och
hållet efter Activisions eget godtycke. Så långt det är tillåtet enligt gällande lag påtar sig inte Activision
något ansvar för ditt – eller andra användares – AGI, eller för underlåtenhet att övervaka, redigera eller ta
bort AGI. Du accepterar att du inte ska hålla Activision ansvariga för eventuella förluster eller skador som
uppkommer till följd av innehållet på någon form av AGI (ditt eller andra användares), inklusive – men inte
begränsat till – alla fordringar gällande ärekränkning, trakasserier eller falska tillståenden.

6.5

DU FÖRBINDER DIG TILL ATT INTE GÖRA NÅGOT AV NEDANSTÅENDE MEDAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN:
A.

Trakassera, hota, besvära eller orsaka lidande eller obehag för andra deltagare, användare, eller
andra individer eller enheter.

B.

Överföra AGI som Activision anser vara störande, olagligt, skadligt, hotfullt, smädligt, trakasserande,
ärekränkande, vulgärt, obscent, hatiskt, eller rasistiskt, sexuellt, etniskt kränkande eller på något
annat sätt anstötligt.

C.

Uppträda som någon annan person eller enhet – inkluderande, men inte begränsat till – Activision.

D.

Störa normal Produktfunktionalitet, eller på annat sätt agera på ett vis som påverkar andra deltagare
– och/eller helhetsupplevelsen av Produkten – negativt.

E.

Publicera eller överföra någon form av oombedd reklam, PR-material, eller idka andra former av
marknadsföring/kommersiella syften.

F.

Att medvetet eller omedvetet överträda någon tillämplig lag, föreskrift eller avtal medan du
använder eller tillgår Produkten.

G.

Publicera samma innehåll flera gånger (t.ex. "spam").

H.

Kränka integriteten för, eller överträda eller göra intrång i, någon form av rättighet för någon individ
eller enhet – inklusive, men inte begränsat till – alla former av immateriella rättigheter.

6.6

Activision intygar inte, och garanterar inte, riktigheten, verkan eller sanningsenligheten i någon form av agi
som har skapats av användare.

7.

UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDE

7.1

Activision respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att spelarna och användarna som
brukar deras tjänster gör detsamma. Om du tror att något innehåll som visas i Produkten och/eller i AGI har
kopierats på ett sätt som innebär ett upphovsrättsintrång, ber vi dig vänligen skicka följande information till
upphovsrättsombudet som anges nedan.

7.2

Observera att för att din anmälan om upphovsrättsintrång ska gälla så måste den efterfölja Digital
Millennium Copyright Act ("DMCA"). Vi uppmuntrar dig att se över 17 U.S.C. § 512(c)(3) av DMCA eller att
rådgöra med en advokat innan du skickar en anmälan här nedan.
Om du vill göra en anmälan om upphovsrättsintrång så måste du meddela dig skriftligen – med
nedanstående information – till adressen som anges nedan:

7.3

A.

Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

B.

En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du menar det har gjorts intrång i.

C.

Exakt URL till, eller en beskrivning av, var det föregivet överträdande materialet finns.

D.

Ett uttalande av dig där du meddelar att du har goda skäl att tro att användningen ifråga inte är
auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.

E.

En elektronisk eller fysisk signatur från den person som är auktoriserad att agera på
upphovsrättsinnehavarens vägnar.

F.

Ett uttalande av dig, under straffansvar för mened, som intygar att den ovanstående informationen i
din anmälan är korrekt och att du själv är upphovsrättsinnehavaren, eller är auktoriserad att agera å
upphovsrättsinnehavarens vägnar.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
USA
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Faxnummer: 001 310 255-2152
E-postadress: legalaffairs@activision.com

7.4

Observera att DMCA föreskriver att du kan bli skadeståndsskyldig (inklusive kostnader och
advokatkostnader) om du medvetet förvränger att materialet eller aktiviteten gör intrång. Observera även
att informationen i din anmälan om upphovsrättsintrång kan komma att lämnas till den som ansvarar för
materialet som sägs göra intrång.

8.

ACTIVISION-KONTON

8.1

Registrering
Om Produkten kräver att du lämnar registreringsinformation så lyder alla sådana krav på att tillhandahålla
information under både detta Avtal och Activisions integritetspolicy – som är införlivade häri via referens,
tillsammans med alla eventuella villkor från tredje part (som definierat nedan). Du kan välja att
tillhandahålla sådan information eller att låta bli. Om du emellertid väljer att inte tillhandahålla oss med
informationen kommer din tillgång till Produkten att vara begränsad eller otillgänglig. Om du väljer att förse
oss med den efterfrågade informationen, så försäkrar och garanterar du att du endast kommer att
tillhandahålla sann, nu gällande och korrekt information. Du samtycker till att inte uppträda som någon
annan person eller enhet, eller att förvanska din identitet eller anknytning till någon person eller enhet.
Emellanåt kan du komma att ombes bekräfta din registreringsinformation (såsom din e-postadress) för att
få fortsätta använda Produkten, om du då väljer att inte bekräfta informationen kan din tillgång till
Produkten komma att begränsas eller avslutas.
DU ÄR ANSVARIG FÖR ALL AKTIVITET PÅ DITT KONTO. DU BÖR INTE AVSLÖJA DITT KONTOLÖSENORD FÖR
ANDRA.

8.2

Kontosuspension/-raderande
ACTIVISION KAN KOMMA ATT SUSPENDERA, AVSLUTA, MODIFIERA ELLER RADERA VILKET KONTO SOM
HELST, NÄR SOM HELST OCH MED GRUND I VILKEN ANLEDNING SOM HELST, ELLER UTAN ANLEDNING,
GENOM ATT UNDERRÄTTA DIG ELLER LÅTA BLI, SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG. I syfte
att förklara, men inte begränsat till detta, kan många kontosuspensioner, -avslutningar och/eller -raderingar
vara resultatet av överträdelser mot detta Avtal.

8.3

SOCIAL MEDIA

8.4

Användarnamn och gruppbeteckningar:
Beroende på vilken Produkt och plattform som du använder kommer din gamertag på plattformen kanske
att vara ditt användarnamn för Activision-kontot. Dessutom kan vissa Activision-konton tillåta användare att
bilda olika "Clans" (klaner), "Squads" (trupper), "Team" (lag) och andra grupper (kollektivt: "grupper") med
unika gruppnamn. När du väljer ett användarnamn eller ett gruppnamn, eller på något annat sätt skapar en
etikett som kan ses av andra användare, måste du följa följande riktlinjer samt vanlig vett och etikett. Om
Activision finner ett sådant namn stötande eller opassande, kan Activision – helt och hållet efter eget
godtycke – ändra eller ta bort namnet och/eller suspendera eller avsluta din användning av tjänsten. I
synnerhet får du inte använda något namn:
A.

Som tillhör en annan person, i avsikt att uppträda som den personen – inklusive, men inte begränsat
till – några administratörer av Produkten, eller någon annan anställd eller representant för Activision.

B.

Som innehåller vulgärt språk eller som på annat sätt är stötande, nedsättande, obscent, hatiskt, eller
rasistiskt, sexuellt eller etniskt kränkande eller på annat vis anstötligt.

C.

Som lyder under rättigheter som tillhör någon annan person eller enhet, utan att ha fått skriftligt
tillstånd från den personen eller enheten.

D.

Som tillhör eller hänvisar till en populärkulturell figur, kändis, mediapersonlighet, ikon eller persona.

E.

Som är, innehåller, eller till stor del liknar ett varumärke eller servicemärke, vare sig det är registrerat
eller inte.

F.

Som tillhör någon religiös figur eller Gudom.

G.

Som är relaterat till droger, sex, alkohol eller någon kriminell aktivitet.

Du får inte använda en felstavning eller en alternativ stavning för att kringgå namnrestriktionerna som
anges ovan. Du får inte heller ha ett "för-" eller "efter"-namn som, när de kombineras, bryter mot
namnrestriktionerna som beskrivs ovan.

9.

AV TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL

9.1

“Av Tjänsten tillhandahållet innehåll" består av det material som tillhandahålls Produktens användare (med
eller utan konto, utefter vad som är tillämpligt) såsom upplåsningsbart innehåll, virtuella tillgångar, koder,
prestationer, etc. Du förstår att även om du ibland kan "tjäna", "köpa" eller "inhandla" "av tjänsten
tillhandahållet innehåll" så varken äger du eller har några egendomsintressen i det "av tjänsten
tillhandahållna innehållet" och priset på "av tjänsten tillhandahållet innehåll" hänvisar inte till något
tillgodohavande av faktisk valuta eller något likvärdigt. Tvärtom – om inte annat anges i detalj i eller med ett
specifikt föremål i det av tjänsten tillhandahålla innehållet (t.ex. i ett slutanvändaravtal och/eller klickavtal)
– så är allt av tjänsten tillhandahållet innehåll som du tar emot licensierat till dig som angivet i avsnitt 3 och
lyder under alla andra villkor i det här Avtalet och Activisions integritetspolicy.

9.2

Activision erkänner inte överföring av Konton eller av Tjänsten tillhandahållet innehåll. Du får inte köpa,
sälja, sälja vidare, låna ut, hyra ut, ge eller få, handla med eller på annat sätt överföra Konton eller av
Tjänsten tillhandahållet innehåll, eller erbjuda dig att köpa, sälja, sälja vidare, låna, hyra, ge eller få, handla
med eller på andra sätt överföra konton eller material till Produkten, och alla sådana försök skall vara
ogiltiga.

9.3

Du får inte sälja Produkten eller av Tjänsten tillhandahållet innehåll – inklusive, men inte begränsat till –
föremål i spelet eller valuta för "riktiga" pengar eller byta dessa föremål eller denna valuta mot värden
utanför Produkten.

9.4

Vid avslutning av något Konto, Avtal eller licens, erkänner och samtycker du till att – så långt det är tillåtet
enligt gällande lag – du inte skall behålla någon tillgång eller kontroll av någon del av dem.

10.

TÄVLINGAR OCH UTLOTTNINGAR

10.1

Då och då kan Activision erbjuda dig deltagande i tävlingar och utlottningar. För sådana tävlingar och
utlottningar gäller speciella regler och uppförandekoder (hädanefter: ”Regler”) vilka publiceras online. Du
måste godkänna Reglerna för att få vara med i tävlingen eller utlottningen. Alla användare som är behöriga
för att använda Produkten eller registrera ett konto är inte behöriga för att delta i eller vinna alla tävlingar
och utlottningar. Åldersgränser och andra krav specificeras innan respektive tävling eller utlottning startar
och utgör då en del av villkoren för att få vara med i tävlingen eller utloggningen. Activision bestämmer
efter eget gottfinnande hur ofta tävlingar och utlottningar ska hållas och vem som får vara med och tävla –
inom ramen för rådande lagar och regler.

10.2

Utelämnad.

10.3 Glöm inte att ofta ta paus när du deltar i tävlingar eller utlottningar eller spelar Activision-spel.

11. ÖVERVAKNINGSGODKÄNNANDE
11.1

Kommunikation som görs med Produkten bör inte betraktas som privat. Activision kan övervaka och/eller
spela in din kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, chattext) när du använder en Produkt – och
du ger härmed ditt oåterkalleliga, uttryckliga samtycke till sådan övervakning och inspelning. Du bekräftar
och accepterar att du inte har några förväntningar på sekretess vid överföringen av något AGI eller någon
form av kommunikation – inklusive, men inte begränsat till – chatt-, text, eller röstkommunikation. Eftersom
röstchatt, AGI och andra kommunikationsformer kan visas och/eller höras av andra användare, bör
användaren undvika att avslöja någon personligt identifierbar information.

11.2

För att kunna leverera Produkten och optimera din användning av den, och för att kontrollera att det här
Avtalet och Integritetspolicyn efterföljs, kan Activision också övervaka och spela in din Enhets användning av
Produkten, t.ex. spelandet.

11.3

Dessutom kan Activision, med eller utan förvarning till dig, lämna ut din(a) IP-adress(er), personuppgifter,
chattloggar och/eller annan information om dig och dina aktiviteter: (a) som svar på en begäran från
polismyndigheten, eller ett domstolsbeslut eller någon annan juridisk process, eller (b) om Activision anser
att sådan handling kan skydda sina egna rättigheter och egendom, eller din säkerhet, eller andras säkerhet.

12.

SUPPORT, PROGRAMFIXAR, UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR

Om du behöver support, har ett klagomål angående en Produkt eller önskar vidare information gällande
användningen av en Produkt ska du besöka Activisions kundsupportwebbsidor på support.activision.com.
Activision kan leverera programfixar, uppdateringar och modifieringar av Produkten, vilka måste installeras för att
användaren ska kunna fortsätta spela. Activision kan uppdatera Produkten på distans och utan att upplysa dig i
förväg, inklusive men ej begränsat till spelklienten i användarens Enhet. Härmed samtycker du och ger Activision
rätt att leverera och installera sådana programfixar, uppdateringar och modifieringar.
Activision förbehåller sig rätten att ändra villkoren i det här Avtalet när som helst. Du samtycker till att med jämna
mellanrum gå igenom villkoren i det här Avtalet, och genom att fortsätta använda Produkten godkänner du alla
ändringar av det här Avtalet.
13.

UPPSÄGNING

Licensen som beviljas dig enligt detta Avtal gäller tills den avslutas av dig eller Activision. Dina rättigheter i detta
avtal avslutas automatiskt utan varsel från Activision om du inte följer något av villkoren i detta Avtal eller
tillämplig tredje parts avtal. Då licensen har sagts upp ska du upphöra med all användning av Produkten och
förstöra alla kopior – fullständiga eller ofullständiga – av Produkten.
Activision förbehåller sig rätten att avsluta detta Avtal utan anledning, genom att omedelbart meddela detta
skriftligt. Activisions maximala ansvarsskyldighet gentemot dig vid händelse av ett sådant avslut skall begränsas
enligt avsnittet ”Ansvarsbegränsning” ovan.

14.

TREDJE PART

Produkten kan aktivera, eller kräva, tillgång till material från tredje part, tjänster eller webbplatser ("material från
tredje part"). Användning av och tillgång till material från tredje part kan kräva ytterligare användarvillkor och kan
komma att innebära merkostnader.
Du förstår att du genom att använda någon form av material från tredje part kan stöta på innehåll som kan
bedömas vara stötande, oanständigt eller förkastligt. Du samtycker till (a) att använda material från tredje part helt
och hållet på egen risk, (b) att Activision inte ska ha något ansvar gentemot dig vad gäller material från tredje part,
och (c) att Activision inte är ansvariga för att undersöka och utvärdera innehållet, riktigheten, fullständigheten,
lägligheten, giltigheten, upphovsrättsgiltigheten, lagligheten, anständigheten, kvaliteten eller någon annan aspekt
av material från tredje part. Material från tredje part tillhandahålls endast som en förmån till dig.
Din rätt att använda Produkten är även grundad i att du följer tillämpliga tjänstevillkor, användarvillkor och
integritetspolicyer som du har samtyckt till, accepterat och ingått med tredje part (t.ex. avtal som har ingåtts i
förbindelse med inköp och användning av appar, med din internetleverantör vad gäller internettillgång eller i
samband med användning av spelkonsol) ("tredjepartsvillkor").
Tredjeparter får även införa begränsningar för användningen av, eller tillgången till, vissa Produkter, i alla fall och
utan varsel eller ansvarsskyldighet. Du samtycker till att Activision inte ska hållas ansvariga för sådana handlingar
eller försummelser av tredje part.
15.

STRAFFRIHET

Du samtycker till att skydda, gottgöra, försvara och hålla Activision samt dess närstående bolag, och deras
respektive tjänstemän, chefer, ägare, agenter, anställda, leverantörer, informationsleverantörer och licensgivare
("straffri part", och kollektivt: "straffria parter") fria från alla skadeståndskrav, all ansvarsskyldighet, alla förluster,
kostnader och utgifter (inklusive advokatkostnader) som har ådragits den skadeståndsberättigade parten i
anslutning till (i) alla överträdelser mot detta Avtal som du gör dig skyldig till, och/eller (ii) din publicering eller
uppladdning av AGI.
Activision förbehåller sig rätten att om de önskar, på egen bekostnad, åta sig det exklusiva försvaret för – och
kontrollen över – alla ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig, och i sådana fall samtycker du till att
samarbeta med Activisions försvar av sådana anspråk/fordringar.
16.

RISK FÖR FÖRLUST

Du åtar dig all risk för förlust som hör samman med anslutningen till, eller nedladdningen av, någon Produkt, eller
för förlust av någon Produkt som du har tillgått eller laddat ned, inklusive förluster till följd av en skadad fil eller
enhetskrasch.
Produkter kan vara tillgängliga för en begränsad tid och/eller lyda under andra tillgångsbegränsningar (inklusive, till
exempel, innehav av andra specifika Produkter för tillgång eller användning). Produkter kan även bli otillgängliga
på grund av eventuella licensrestriktioner för innehållsleverantörer, eller av andra anledningar. Activision har inget
ansvar gentemot dig om någon Produkt är, eller blir, otillgänglig att nå eller ladda ner – av vilken anledning som
helst – så långt det är tillåtet enligt gällande lag.

17.

TILLGÄNGLIGHET

Förutom där något annat anges häri, garanterar Activision inte att någon särskild Produkt eller av Tjänsten
tillhandahållet innehåll, kommer att finnas tillgänglig(t) vid alla tidpunkter eller vid en viss tidpunkt, eller att
Activision kommer att fortsätta att erbjuda Produkten eller av Tjänsten tillhandahållet innehåll för en särskild
tidsperiod. Activision kan ändra och uppdatera Produkten eller av Tjänsten tillhandahållet innehåll utan att
meddela dig om detta. Activision lämnar inga garantier eller utfästelser gällande tillgängligheten för
onlineproduktfunktioner och förbehåller sig rätten att ändra eller upphöra med onlineproduktfunktioner efter eget
godtycke utan att lämna varsel om detta. Detta inkluderar till exempel att onlinetjänsten avvecklas av ekonomiska
skäl, på grund av att ett begränsat antal spelare fortsätter använda tjänsten över tid.
I tillägg till detta är Produkter som kan nås från, visas på eller länkas till från en enhet inte tillgängliga på alla språk
eller i alla länder. Så långt det är tillåtet enligt gällande lag (a) förbehåller sig Activision, och dess licensgivare,
rätten att ändra, suspendera, ta bort eller avaktivera tillgång till någon Produkt, när som helst och utan varsel, och
(b) ska Activision inte hållas ansvariga för borttagning, eller begränsning av tillgången till, någon Produkt.
18.

ÄGANDERÄTT

Alla rättigheter, allt ägarskap och alla immateriella rättigheter i och till Produkten (inklusive, men inte begränsat
till: titlar, varumärken, servicemärken och varunamn, datakod, teman, objekt, karaktärer, namn på karaktärer,
berättelser, dialog, slogans, nyckelfraser, platser, koncept, grafik, animeringar, ljud, musikaliska kompositioner,
audio-visuella effekter, arbetsmetoder, moraliska rättigheter och all tillhörande dokumentation) ägs av Activision
och/eller Activisions licensgivare. Produkten är licensierad, inte såld, till din användning. Din licens ger ingen
äganderätt i denna produkt och skall inte tolkas som en försäljning av någon slags rättighet i och till Produkten.
DU ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU, FÖRUTOM LICENSEN SOM DU BEVILJAS AV DETTA AVTAL, INTE
SKALL HA NÅGON ÄGANDERÄTT ELLER ANNAT ÄGANDEINTRESSE I NÅGON PRODUKT ELLER NÅGOT AV TJÄNSTEN
TILLHANDAHÅLLET INNHÅLLET (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA VIRTUELLA TILLGÅNGAR). VIDARE
ERKÄNNER OCH ACCEPTERAR DU – SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG – ATT ALLA RÄTTIGHETER I
OCH TILL SÅDANA PRODUKTER OCH AV TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL ÄGS OCH FÖR ALLTID SKALL ÄGAS
AV, SAMT GÄLLA TILL FÖRMÅN FÖR, ACTIVISION OCH DESS LICENSGIVARE.
Du instämmer i att alla Produkter och material från tredje part innehåller upphovsrättsskyddat innehåll,
information samt material som skyddas av tillämpliga immaterialrättslagar och andra lagar – inklusive, men inte
begränsat till, upphovsrätt – och att du inte kommer att använda sådant upphovsrättsskyddat innehåll,
information eller material på något sätt, utom för tillåten användning. Ingen del av Produkterna eller materialen
från tredje part får reproduceras i någon form eller på något sätt, förutom utefter vad som tillåts under tillämplig
licens.
19.

ÄNDRINGAR AV AVTALET

Activision förbehåller sig rätten – att helt och hållet efter eget godtycke – ändra, modifiera, lägga till, komplettera
eller ta bort någon/något av reglerna och villkoren i detta Avtal när som helst, med eller utan förvarning, förutsatt
att Activision kommer upplysa om betydande förändringar (vad som utgör betydande förändringar fastställs helt
och hållet efter Activisions eget godtycke) på ett eller flera av följande sätt: genom att publicera anslag på någon
av Produktens webbplatser, via e-post, genom en patch-process, via pop upp-skärmar eller meddelanden i själva
Produkten. Din fortsatta användning av Produkten efter alla former av revideringar av detta Avtal utgör ditt
samtycke till sådana ändringar. Dessutom kan du emellanåt bli ombedd att acceptera uppdateringar av detta Avtal
genom att aktivt ge ditt samtycke. Observera att om du inte jakande indikerar ditt samtycke vid dessa
förfrågningar, kanske du inte kommer att kunna fortsätta använda Produkten eller av tjänsten tillhandahållet

innehåll. Angående Produkterna och det av tjänsten tillhandahållna innehållet som du har betalat för ska du, om
du inte önskar acceptera en förändring av Avtalet, sluta använda Produkten eller det av tjänsten tillhandahållna
innehållet och kontakta Activision för återbetalningsalternativ.
20.

DRM

Om du tillgår innehåll som skyddas av Digital Rights Management (DRM), kan mjukvaran komma att automatiskt
efterfråga medieanvändningsrättigheter från en rättighetsserver online, och ladda ned samt installera DRMuppdateringar så att du kan spela innehållet.
21.

BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSÄGELSE FRÅN GRUPPTALAN

LÄS DETTA AVSNITT, 22, NOGGRANT – DET KAN PÅVERKA DINA LAGA RÄTTIGHETER AVSEVÄRT, INKLUSIVE DIN
RÄTTIGHET ATT STARTA EN DOMSTOLSPROCESS

Tvistlösning och skiljedomsförfarande.
21.1
Detta avsnitt 21 gäller för dig som är bosatt i och/eller införskaffade och använder Produkten i USA. Detta
avsnitt 21 kan även gälla för dig om du är bosatt i och/eller införskaffade och använder Produkten utanför USA. Se
avsnitt 22 för detaljer.
21.2
Inledande tvistlösning: Vår kundsupportavdelning är tillgänglig via telefon (+1 310 255 2000) eller på
webben (support.activision.com) för att hjälpa dig med alla frågor/problem som du må ha gällande Produkten. De
flesta frågor/problem blir snabbt lösta på detta sätt, till våra kunders belåtenhet. Parterna ska göra sitt bästa för
att lösa alla eventuella tvister, anspråk, frågor eller oenigheter genom direkta överläggningar samt förhandlingar i
god tro – vilket är en nödvändig förutsättning – innan endera parten initierar en domstolsprocess eller ett
skiljeförfarande.
21.3
Bindande skiljedom: Om parterna inte når en överenskommen lösning inom 30 dagar från det datum då
den informella tvistlösningen inleddes enligt avsnitt 21.2, så har endera parten rätt att initiera bindande
skiljeförfarande som enda sätt att formellt lösa tvister, enligt reglerna som anges nedan. Specifikt så ska alla
anspråk som uppstår ur, eller i relation till, detta Avtal (inklusive dess bildning, utförande och överträdelse),
parternas relation med varandra och/eller användning av Produkten slutligen avgöras av bindande skiljeförförande
som administreras av American Arbitration Association (amerikanska skiljedomsinstitutet) i enlighet med dess
Commercial Arbitration Rules (skiljeförfaranderegler för handel) och de kompletterande förfaringssätten för
konsumentrelaterade tvister som American Arbitration Association (“AAA”) har, exklusive alla regler eller
förfaranden som styr eller reglerar grupptalan. Skiljemannen – och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol
eller myndighet – skall ha exklusiv behörighet att lösa alla tvister som uppstår ur och i relation till tolkningen,
tillämpningen, verkställbarheten eller bildningen av detta Avtal – inklusive, men inte begränsat till – alla anspråk på
att hela, eller delar av, Avtalet är ogiltigt eller upphävbart, eller om ett anspråk är föremål för skiljedom.
Skiljemannen skall ha rätt att bevilja vilken upprättelse som ska vara tillgänglig i en domstol enligt lag eller enligt
billighetsrätt. Skiljemannens dom skall vara bindande för alla parter och kan anges som dom i vilken domstol som

helst med domstolsbehörighet. De Commercial Arbitration Rules (skiljeförfaranderegler för handel) som styr
skiljedomen kan tillgås via www.adr.org eller genom att ringa AAA på telefonnumret +1 800 778 7879. Till den grad
som domstolsavgiften för skiljedomen överstiger kostnaden för att väcka en process kommer Activision att betala
tilläggskostnaden. Om skiljemannen finner skiljedomen allt annat än bagatellartad kommer Activision att betala
alla domstols- och skiljemansavgifter för skiljeförfarandet – under förutsättning att ditt anspråk inte överstiger 75
000 $. Skiljedomsreglerna tillåter dig även att få tillbaka dina advokatkostnader i vissa fall. Parterna förstår att,
utan dessa obligatoriska bestämmelser, skulle de ha rätt att stämma i domstol och få en rättegång med jury. De
förstår dessutom att, i vissa fall, kan kostnaderna för skiljeförfarandet komma att överstiga kostnaderna för en
rättegångsprocess och rätten till utbyte av information kan vara mer begränsad i skiljedomsförfaranden än i
domstol.
21.4
Plats. Om du är bosatt i USA kommer skiljedomsförfarandet att ske på en plats som är på rimligt avstånd
ifrån dig i USA. För boende utanför USA kommer skiljedomsförfarandet att initieras i Los Angeles County,
Kalifornien, USA, och du samt Activision samtycker till att lyda under jurisdiktionen för alla federala eller delstatliga
domstolar i Los Angeles County, Kalifornien, för att tvinga fram skiljedom, för att vilandeförklara under
skiljeförfarandet, eller för att bekräfta, ändra, undanröja eller inträda i skiljedomen som har utfärdats av
skiljemannen.
Avsägelse från grupptalan
21.5
Avsägelse från grupptalan: Parterna samtycker vidare till att alla skiljeförfaranden endast ska utföras av
parter i egenskap av enskilda individer och inte som grupptalan eller någon annan form av representativ talan, och
parterna avsäger sig uttryckligen sin rätt till att väcka grupptalan eller söka upprättelse/väcka yrkande på
gruppbasis. DU OCH ACTIVISION SAMTYCKER TILL ATT BÅDA KAN VÄCKA PROCESSER MOT DET ANDRA ENDAST I
SIN INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON GRUPP- ELLER
NÅGOT OMBUDSFÖRFARANDE. Om någon domstol eller skiljeman bestämmer att avsägelsen från grupptalan som
anges i denna paragraf är ogiltig eller ej verkställbar av någon anledning, eller att ett skiljedomsförfarande kan
fortsätta på gruppbasis, då skall skiljedomsbestämmelsen som anges ovan i avsnitt 21.3 ogiltigförklaras och
annulleras i sin helhet och parterna skall anses inte ha samtyckt till att avgöra tvister genom skiljedom.
21.6 Undantag – Immaterialrättstvister och förenklade tvistemålsfall: Oaktat parternas beslut att lösa alla tvister
genom skiljedomsförfarande, kan endera parten väcka en process vid delstatlig eller federal domstol för fordringar
gällande patent, upphovsrättigheter, moraliska rättigheter, varumärken och varu-, yrkes-, samt
fabrikationshemligheter, men inte rätt till licensen som beviljas enligt avsnitt 3 av detta Avtal. Endera parten kan
dessutom söka upprättelse i en domstol för förenklade tvistemål gällande dispyter eller anspråk inom ramarna för
denna domstols jurisdiktion.
21.7
30 dagars rätt att hoppa av: Du har rätt att hoppa av och inte bindas till bestämmelserna om
skiljeförfarande och avsägelsen om grupptalan som anges i paragraferna 21.3, 21.4 och 21.5 genom att skicka ett
skriftligt meddelande om ditt beslut att hoppa av detta till: Attn: Business and Legal Affairs, Activision Publishing,
Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, USA. Detta skriftliga meddelande måste skickas
inom 30 dagar efter köp av Produkten (eller, om inget köp har gjorts, inom 30 dagar från datumet då du först
tillgick eller använde Produkten) – annars är du bunden till att ingå tvistlösning via skiljedomsförfarande i enlighet
med dessa paragrafer. Om du hoppar av dessa bestämmelser om skiljedomsförfarande ska inte heller Activision
vara bundna till dem.
22.

JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG

22.1. Produkten görs tillgänglig enligt villkoren i detta Avtal. Om du införskaffade eller använder Produkten från:

A

USA, ingår du i ett avtal med Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica,
CA 90405-3032, USA och alla anspråk som följer av detta Avtal (inklusive tolkning, anklagelser om
lagbrott/överträdelser och alla andra anspråk (inklusive konsumentskydd, illojal konkurrens och
skadeståndsanspråk)) kommer att lyda under staten Kaliforniens lagar, med uteslutande av
tillämpningen av lagkonfliktprinciper. Om någon domstol eller skiljeman fastslår att avsägelsen från
grupptalan som anges i sektion 21.5 är ogiltig eller icke-verkställbar – av någon anledning – eller att
ett skiljedomsförfarande kan fortgå med grupptalan, då skall alla fordringar och anspråk som följer
av detta Avtal (inklusive tolkning, anklagelser om lagbrott/överträdelser och alla andra anspråk
(inklusive konsumentskydd, illojal konkurrens och skadeståndsanspråk)) avgöras enligt den delstats
lagar i vilken du var medborgare vid tidpunkten då du erhöll eller köpte Produkten som lyder under
detta Avtal. I tillägg till detta så samtycker både du och vi oåterkalleligen till den exklusiva
jurisdiktionen och platsen för delstatliga eller federala domstolar i Los Angeles, Kalifornien, USA, för
att lösa alla anspråk/fordringar som är föremål för undantag till avtalet om skiljedomsförfarande som
anges i avsnitt 21 ovan, eller som annars bedöms möjliga att lösa genom skiljedomsförfarande.

B

EU, så ingår du i ett avtal med Cooperatie Activision Blizzard International UA, Beechavenue 131,
1119RB Schipohol-Rijk, Nederländerna, och Englands samt Wales lagar styr tolkningen av detta avtal
samt anklagelser om överträdelse av det – med uteslutande av tillämpningen av lagkonfliktprinciper.
Alla andra anspråk eller fordringar, inklusive anspråk gällande konsumentskyddslagar, lagar om illojal
konkurrens och skadestånd lyder under lagarna i det land (t.ex. Storbritannien, Frankrike eller
Tyskland) i vilket du införskaffade och använder Produkten. I tillägg till detta kan du, vad gäller
jurisdiktion, välja antingen domstolarna i det land (t.ex. Storbritannien, Frankrike eller Tyskland) i
vilket du införskaffade och använder Produkten, eller domstolarna i England och Wales, eller någon
annan domstol – efter vad som är tillämpligt i EU:s förordning 44/2001 (om domstols behörighet och
om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område).

C

Australien eller Japan så ingår du i ett avtal med Cooperatie Activision Blizzard International UA,
Beechavenue 131, 1119RB Schipohol-Rijk, Nederländerna, och Australiens lagar styr tolkningen av
detta Avtal samt anklagelser om överträdelse av det – med uteslutande av tillämpningen av
lagkonfliktprinciper. Alla andra anspråk eller fordringar, inklusive anspråk gällande
konsumentskyddslagar, lagar om illojal konkurrens och skadestånd lyder under lagarna i det land
(Australien eller Japan) i vilket du införskaffade och använder Produkten. I den utsträckning gällande
lag tillåter samtycker du till jurisdiktionen i New South Wales, Australien.

D

något land som inte ingår i A, B eller C ovan så gör du detta på eget initiativ och är ansvarig för att
efterfölja lokala lager – om, och till den grad, som lokala lagar gäller – och du friskriver uttryckligen
Activision från ansvar vad gäller alla anspråk/fordringar, förluster, skador, eller kostnader som
uppstår i och med din användning av Produkten, så långt det är tillåtet enligt gällande lag. Activision
ger inga garantier eller försäkringar om att Produkten, eller någon användning av Produkten, utanför
länderna som ingår i A, B och C ovan efterföljer gällande lokal lag. Vidare gäller att din användning av
Produkten och alla anspråk/fordringar som följer, eller är relaterade till, Produkten eller detta Avtal,
kommer, så långt det är tillåtet enligt gällande lag, att lyda under lagarna i England och Wales, med
uteslutande av tillämpningen av lagkonfliktprinciper, och du samtycker till jurisdiktion av
domstolarna i England och Wales.

22.2. Så långt det är tillåtet enligt gällande lag så gäller att om användare utanför USA är berättigade att inleda
och/eller delta i lagföring i USA, så samtycker denna användare till att lyda under avsnitt 21: “BINDANDE
SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSÄGELSE FRÅN GRUPPTALAN."

23.

ALLMÄNT

23.1. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Enligt avsnitt 21.3 ovan: om någon del av detta Avtal fastställs vara olagligt, ogiltigt eller av annan anledning ickeverkställbart, skall denna bestämmelse bedömas som separat från detta Avtal och skall inte påverka återstående
bestämmelsers giltighet och verkställighet.
23.2. Fortlevnad

Avsnitt 6, 10, samt 12 till och med 24, och de andra avsnitt som genom sina villkor gäller efter att detta Avtal tar
slut, samt Integritetspolicyn, kommer att fortleva alla upphävanden och annulleranden av detta Avtal.

23.3. Överlåtelse och överföring

Vi kan komma att överlåta detta Avtal, i helhet eller i delar, när som helst utan att meddela dig om detta. Du får
inte överlåta detta Avtal eller överföra någon rättighet till att använda tjänsterna.

23.4. Kungörelser

Du ger ditt medgivande till att Activision tillhandahåller dig med kungörelser om Produkten eller information som
lagen kräver att vi tillhandahåller via e-post till den adress som du angav om det krävdes att du registrerade dig för
Produkten. Kungörelser som e-postas till dig bedöms vara utfärdade och mottagna då e-postmeddelandet skickas.
Om du inte samtycker till att ta emot kungörelser på elektronisk väg ska du sluta använda Produkten. För
Produkter som inte kräver att du registrerar dig eller tillhandahåller någon e-postadress kan kungörelser och annan
information göras tillgänglig i uppdateringar till detta Avtal.

23.5. Force Majeure

Activision ansvarar inte för förseningar eller bristande prestation till följd av orsaker bortom sådant som Activision
rimligen kan kontrollera – inklusive, men inte begränsat till – underlåtelse att prestera på grund av oförutsedda
omständigheter eller orsaker bortom Activisions kontroll, såsom force majeure, krig, terrorism, upplopp,
embargon, handlingar av civila eller militära myndigheter, bränder, översvämningar, olyckor, strejker eller brist på
transportmöjligheter, bränsle, energi, arbetskraft eller material.

23.6. Skälig gottgörelse

I händelse av att du bryter mot detta avtal, samtycker du härmed till att Activision skulle drabbas av ickereparerbara skador om det här avtalet inte uttryckligen upprätthålls, och därför samtycker du till att Activision ska
ha rätt till att – utan revers, annan säkerhet eller bevis på skada – bestämma skälig gottgörelse, avseende
överträdelser av detta avtal, utöver andra kompensationer som Activision kan ha tillgång till enligt gällande lag.

23.7. Activision-avdelningar
Activision Publishing, Inc., ligger på 3100 Ocean Park Blvd., Santa Monica, CA 90405, USA och telefonnumret till
dess kundsupport är 001 (310) 255-2000.
Cooperatie Activision Blizzard International UA ligger på Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Nederländerna.
Som det står angivet i Activisions integritetspolicy: om du införskaffade och använder Produkten från en
medlemsstat i den Europeiska Unionen, så har Cooperatie Activision Blizzard International UA kontrakt med sitt
helägda dotterbolag – Activision Blizzard UK Limited, 3 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF,
England – gällande hanteringen och kontrollen av insamlingen, lagringen och användningen av personlig
information
som
du
har
tillhandahållit.
Läs
Activisions
integritetspolicy
(http://s.activision.com/privacy/privacy.html) för vidare information om hur Activision använder och skyddar
personlig information.

23.8. Export och kommersiella föremål

Du får inte använda, exportera eller återexportera Produkten förutom som auktoriserat av USA:s lag, och – om
tillämpligt – enligt lagarna i den jurisdiktion i vilken Produkten införskaffades. Produkten får i synnerhet – men inte
begränsat till detta – inte exporteras, återexporteras eller laddas ned till (eller överföras till en invånare i) (a) Kuba,
Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan, eller något land som USA upprätthåller ett handelsembargo mot, eller något annat
land som den amerikanska regeringen vidhåller omfattande ekonomiska sanktioner mot, eller till en medborgare i
Kuba, eller (b) till någon i det amerikanska finansdepartementets lista på "Specially Designated Nationals and
Blocked Persons" eller det amerikanska handelsdepartementets "Denied Person’s List" eller "Entity List". Genom
att använda denna Produkt så försäkrar och garanterar du att du inte befinner dig i, eller under inflytande av, eller
är medborgare/bosatt i något sådant land, eller kubansk medborgare, eller med på någon sådan lista. Du
samtycker även till att du inte kommer att använda dessa Produkter för något syfte som är förbjudet enligt
amerikansk lag – inklusive, men inte begränsat till – utvecklingen, utformandet, tillverkningen eller Produktionen
av kärnvapen, missiler, eller kemiska eller biologiska vapen.
Produkten och relaterad dokumentation är "Commercial Items" (kommersiella föremål), såsom denna term
definieras enligt amerikansk lag, 48 C.F.R. §2.101, bestående av "Commercial Computer Software" och
"Commercial Computer Software Documentation", såsom dessa termer definieras i 48 C.F.R. §12.212 eller 48
C.F.R. §227.7202, utefter vad som är tillämpligt. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 t.o.m.

227.7202-4, allt utefter vad som är tillämpligt, licensieras "Commercial Computer Software" och "Commercial
Computer Software Documentation" till slutanvändare inom den amerikanska regeringen (a) endast som
"Commercial Items" och (b) endast med de rättigheter som gäller för alla andra slutanvändare i enlighet med
reglerna och villkoren i detta avtal. Opublicerade rättigheter lyder under amerikansk upphovsrättslag.

23.9. Hela avtalet
Detta avtal utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och Activision, och ersätter alla tidigare eller
samtidiga avtal eller överenskommelser, vare sig skriftliga eller muntliga, som rör de frågor som finns häri.
TILLÄGGSVILLKOR – TYSKLAND, FRANKRIKE, SPANIEN
Följande avsnitt ersätter motsvarande avsnitt ovan för användare som är permanent bosatta i Tyskland, Frankrike
eller Spanien eller som köpt Produkten från något av dessa länder.
Avsnitt 6.1: Användargenererat innehåll
Om du är bosatt i Tyskland och skickar in AGI (inklusive men ej begränsat till bilder, videor, kundsupportsärenden,
idéer, förslag och publicerade meddelande) till Tjänsten (inklusive men ej begränsat till tävlingsmoment i Tjänst) så
ger du (eller försäkrar och garanterar att ägaren till rättigheterna uttryckligen har gett) Activision en evig, global,
royaltyfri, oåterkallelig rätt och licens att använda, kopiera, modifiera, anpassa, publicera, översätta,
vidarelicensiera, skapa härledda verk ur och sprida AGI:t, och ha med AGI:t i valfri form, medium eller teknik, både
nu existerande och sådan som skapas någonstans i världen i framtiden, och du samtycker till att Activision har rätt
att använda AGI:t för sådana syften, så att Activision kan driva och tillhandahålla Tjänsten i ditt och andra
användares intresse. On Activision avser att använda något AGI för andra syften så kommer vi först att erhålla
uttryckligt godkännande från dig.
Avsnitt 13: Uppsägande
Licensen som ges av det här Avtalet är i kraft tills det sägs upp av dig eller av Activision. Activision kan säga upp det
här Avtalet utan förvarning ifall du väsentligt överträder Avtalet eller gällande tredjepartsvillkor så att Activision får
rätt att säga upp det här Avtalet utan förvarning. Om licensen upphör ska du sluta använda Produkten och förstöra
alla kopior av Produkten, vare sig de är fullständiga kopior eller inte.
Avsnitt 16: Risk för förlust
Du åtar dig all risk för förlust som hör samman med anslutningen till, eller nedladdningen av, någon Produkt, eller
för förlust av någon Produkt som du har tillgått eller laddat ned, inklusive förluster till följd av en skadad fil eller
enhetskrasch, såvida inte Activision är ansvarig för sådan förlust enligt avsnitt 14.
Avsnitt 17: Tillgänglighet
Förutom där något annat anges häri, garanterar Activision inte att någon särskild Produkt eller av tjänsten
tillhandahållet innehåll kommer att finnas tillgänglig(t) vid alla tidpunkter eller vid en viss tidpunkt, eller att
Activision kommer att fortsätta att erbjuda Produkten eller av tjänsten tillhandahållet innehåll för en särskild
tidsperiod ifall tjänsten inte är tillgänglig p.g.a. licensbegränsningar, tekniska avbrott eller andra orsaker utanför
Activisions kontroll. Activision kan ändra och uppdatera Produkten eller av tjänsten tillhandahållet innehåll som en
del av sin normala verksamhet,

I tillägg till detta är Produkter som kan nås från, visas på eller länkas till från en enhet inte tillgängliga på alla språk
eller i alla länder. Så långt det är tillåtet enligt gällande lag (i) förbehåller sig Activision, och dess licensgivare, rätten
att ändra, suspendera, ta bort eller avaktivera tillgång till någon Produkt, när som helst och utan varsel, och (ii) ska
Activision inte hållas ansvariga för borttagning, eller begränsning av tillgången till, någon Produkt.

Avsnitt 4.7: Tillgång och kostnader
IFALL ACTIVISION STÄNGER DITT KONTO UTAN ANLEDNING HAR DU RÄTT TILL KOMPENSATION I PROPORTION TILL
EVENTUELL KVARSTÅENDE TID PÅ PRENUMERATIONER ELLER MEDLEMSKAP SOM DU REDAN BETALAT.
Avsnitt 19: Ändringar av Avtalet
Activision kan ändra, modifiera, lägga till, komplettera eller ta bort någon/något av reglerna och villkoren i detta
Avtal om så krävs för att förbättra eller på annat sätt reglera Tjänsten, under förutsättning att Activision
underrättar dig om förändringar via e-post, eller på ett eller flera av följande sätt: genom att publicera anslag på
någon av Produktens webbplatser, genom en patch-process, via pop upp-skärmar eller meddelanden i själva
Produkten. Om du inte samtycker till alla ändringar kan du avsluta det här Avtalet inom en (1) månad från att
förändringen meddelades. Fortsätter du att använda Produkten efter att en (1) månad gått sedan förändringen
meddelades så anses du ha godkänt förändringen. Activision kommer att informera dig om konsekvenserna av
fortsatt användande efter revideringsmeddelandet i vidare kommunikation om ändringarna. Dessutom kan du
emellanåt bli ombedd att acceptera uppdateringar av detta Avtal genom att aktivt ge ditt samtycke. Observera att
om du inte jakande indikerar ditt samtycke vid dessa förfrågningar, kanske du inte kommer att kunna fortsätta
använda Produkten eller av tjänsten tillhandahållet innehåll. Angående Produkterna och det av tjänsten
tillhandahållna innehållet som du har betalat för ska du, om du inte önskar acceptera en förändring av Avtalet,
sluta använda Produkten eller det av tjänsten tillhandahållna innehållet och kontakta Activision för
återbetalningsalternativ.
Avsnitt 21: Bindande skiljeförfarande och avsägelse från grupptalan
Avsnitt 21 gäller inte ifall du är bosatt i Tyskland eller har köpt Produkten från Tyskland.
Avsnitt 23.3: Överlåtelse och överföring
Vi kan komma att överlåta detta Avtal, i helhet eller i delar, när som helst. Vi meddelar dig om sådana överlåtelser i
förväg. Om du inte samtycker till sådan överlåtelse kan du säga upp det här Avtalet utan föregående meddelande.
Du får inte överlåta detta avtal eller överföra någon rättighet till att använda tjänsterna.

Avsnitt 23.6: Skälig gottgörelse
Om du bryter mot detta avtal har Activision rätt att vidta alla rättsmedel som är tillgängliga med avseende på
avtalsbrottet, utöver andra kompensationer som Activision kan ha tillgång till enligt gällande lag.

