18. juli 2013
VIKTIG MERKNAD: DENNE AVTALEN ER UNDERLAGT BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV RETTIGHETER
TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL, SOM BESKREVET I AVSNITT 22
PRODUKTLISENS OG TJENESTEAVTALE ( “avtalen”)
Du sier deg enig i at bruken av denne Activision-programvaren, inkludert uten begrensning nettsiden, kontoen
(som definert under), tjenesten eller annet innhold (inkludert tjenester og/eller tjenestelevert innhold, som
definert under) som drives og leveres til deg av Activision inkludert oppdateringer og nedlastbart innhold
(fellesbetegnelse, “produktet/produktene”) som poster, linker til eller på annen måte inkorporeres i denne
avtalen, er underlagt vilkårene i denne avtalen.
Activision og Activisions lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke er eksplisitt gitt til deg. Bruken av
produktet krever også at du godtar Activisions personvernregelverk (“personvernregelverket"), som du kan lese på
http://s.activision.com/privacy/privacy.html.
KUN FOR Wii og Wii U-PRODUKTER: Referanser til “CD-ROM” eller “DVD” i denne avtalen som beskrivelse av
produktformatet, skal også gjelde spilldisker.
Les både denne avtalen og personvernregelverket før du bruker produktet.
Hvis ikke du er enig i eller ikke ønsker å godta vilkårene i enten denne avtalen eller
personvernregelverket, må du ikke bruke produktet.
Hvis du allerede har kjøpt produktet i CD-ROM- eller DVD-format og ikke sier deg enig i eller
ønsker å godta vilkårene i enten denne avtalen eller personvernregelverket, må du levere tilbake
(a) den uåpnede emballasjen med CD-ROM-en eller DVD-en innen 30 dager fra kjøpsdato
sammen med kjøpsbevis for å få refusjon, og du sier deg enig i at dette er det eneste du har rett
til. Gå til support.activison.com eller ring (310) 255-2000 (kun USA) for å få vite mer.

Ved å bruke dette produktet sier du deg enig i at du skal være bundet av denne avtalen og
personvernregelverket, og at du tilfredsstiller kvalifiseringskravene under.

BEGRENSET DISKGARANTI OG BEGRENSET GARANTI FOR PERIFERALUTSTYR
I tillegg til ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR PRODUKTGARANTI under, garanterer Activision den opprinnelige
brukeren av et produkt i CD-ROM- eller DVD-format at CD-ROM-en eller DVD-en produktet er innspilt på skal være
fritt for feil i materialer og produksjon i 90 dager (“begrenset diskgaranti"), og at alt periferalutstyr skal være fritt
for feil i materialer og produksjon i 180 dager (“begrenset garanti for periferalutstyr"), fra kjøpsdato. Det som er
beskrevet i den begrensede diskgarantien og begrensede garantien for periferalutstyr er kjøperens eneste garanti i
forhold til slike defekter og skal gjelde istedenfor andre garantier. Alle implisitte grantier for CD-ROM/DVD eller
periferalutstyr, inkludert, men ikke begrenset til implisitte garantier om salgbarhet eller brukbarhet til bestemte
formål, er begrenset til 90/180-dagersperioden beskrevet over. For forbrukerkjøp utenfor USA, kan forbrukerne ha
andre eller flere rettigheter avhengig av lovene i kjøpslandet. Activision forbeholder seg retten til å modifisere
denne begrensede diskgarantien og/eller den begrensede garantien for periferalutstyr når som helst etter eget
skjønn.
Hvis CD-ROM-en eller DVD-en blir defekt innen 90 dager, eller materialet og produksjonen av periferalutstyret er
defekt innen 180 dager fra opprinnelig kjøp, kan det leveres tilbake til kjøpsstedet. Du kan også kontakte
kundestøtte hos Activision med kvittering/kjøpsbevis for å få refusjon eller erstatning. Hvis periferalutstyret ikke
lenger er tilgjengelig, forbeholder Activision seg retten til å bytte det mot et tilsvarende produkt av tilsvarende
eller høyere verdi. Eventuelle erstatninger kan være nye eller brukte, etter Activisions skjønn, og sammenliknbare i
funksjon og ytelse som det opprinnelige periferalutstyret.
Denne begrensede diskgarantien og den begrensede garantien for periferalutstyr gjelder ikke normal slitasje, og
skal ikke gjelde hvis skadene har skjedd gjennom misbruk, gal bruk eller skjødesløshet. Avhengig av produktet, kan
det være ytterligere informasjon som har med begrensede garantier å gjøre som følger med produktet eller
produktets medfølgende dokumentasjon.
ERSTATNINGER I FORBINDELSE MED BEGRENSET DISKGARANTI OG BEGRENSET GARANTI FOR PERIFERALUTSTYR
For alle erstatninger i forbindelse med begrenset diskgaranti og begrenset garanti for periferalutstyr må du
kontakte kundestøtte for å få hjelp til å avgjøre om det er nødvendig med en erstatning. Ingen returer vil bli
godkjent hvis ikke du har kontaktet Activisions kundestøtte først og fulgt returgodkjenningsprosessen.
Alternativt kan du også prøve å levere tilbake produktet til butikken der du kjøpte det, sammen med
kjøpskvitteringen. Noen butikker godtar tilbakelevering av defekte produkter. Ellers kan du kontakte kundestøtte
per telefon eller følge instruksjonene på support.activison.com. Du finner den mest oppdaterte
kontaktinformasjonen og åpningstidene for landet ditt og språket ditt på denne nettsiden.
Telefon
USA: (310) 255-2000
For EU og andre land, sjekk support.activison.com
Støtterepresentantene våre hjelper deg med å avgjøre om det er nødvendig å erstatte produktet. Hvis vi mener en
erstatning er riktig, instruerer vi deg om Return Material Authorization (“RMA”)-prosessen. Som en del av RMAprosessen kan du bli bedt om å sende: (1) CD-ROM/DVD-en (ikke inkludert brukerveiledningen eller emballasjen) i
en polstret konvolutt, (2) periferalutstyret, (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. Merk, at i enkelte land kan det også kreves at du sender en sjekk eller en
pengeoverføring når du ber om garantierstatning. Hvis kravet blir godkjent, kan det hende du får igjen utlegget.

Hvis ikke du får beskjed om noe annet av kundestøtte, sendes krav om RMA-erstatningen med rekommandert post
til:
USA: Technicolor HES Southeast
Attn: Activision Returns - RMA# __________
437 Sanford Rd.
Lavergne, TN 37086
For EU og andre land, sjekk support.activison.com
ANSVARSFRASKRIVELSE FOR PRODUKTGARANTI
BORTSETT FRA SOM BESKREVET OVER I FORBINDELSE MED DEN BEGRENSEDE DISKGARANTIEN OG DEN
BEGRENSEDE GARANTIEN FOR PERIFERALUTSTYR, LEVERES PRODUKTET SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE
LOV "SOM DET ER", OG ACTIVISION GARANTERER IKKE AT PRODUKTET ER UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, AT
DEFEKTER BLIR KORRIGERT, AT PRODUKTET ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER
AT ALT INNHOLDET I PRODUKTET ER KORREKT. SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVVERK,
SIER ACTIVISION EKSPLISITT FRA SEG ANSVARET FOR ALLE GARANTIER, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT
UTEN BEGRENSNING IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL.
BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR
A.

SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVVERK ER VERKEN ACTIVISION ELLER ACTIVISIONS
MODERSELSKAP, UNDERSELSKAPER, LISENSGIVERE ELLER PARTNERE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR SKADER
ELLER TAP AV NOEN TYPE SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV (A) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å
BRUKE PRODUKTET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING TAP AV GOODWILL, STOPP I ARBEID OG DATAFEIL, (B)
TAP AV ELLER SKADE PÅ FIGURER, KONTI, STATISTIKK, VIRTUELLE ELEMENTER ELLER
BRUKERPROFILINFORMASJON ELLER (C) AVBRUDD AV TJENESTEN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING
FORSTYRRELSER, FEIL PÅ PROGRAMVARE OG MASKINVARE, FEIL PÅ TREDJEPARTS BETALINGSLØSNINGER
ELLER ANDRE TJENESTER, ELLER ANDRE HENDELSER SOM KAN RESULTERE I TAP AV DATA ELLER BRUDD AV
TJENESTEN. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ER ACTIVISION ERSTATNINGSPLIKTIG OVERFOR DEG ELLER
ANDRE FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER TYPISKE SKADER.

B.

IKKE I NOEN TILFELLER SKAL ACTIVISIONS ERSTATNINGSANSVAR OVERSTIGE BELØPET DU HAR BETALT OSS I
LØPET AV DE TOLV (12) MÅNEDENE FØR PROBLEMET INNTRAFF ELLER KJØPSPRISEN PÅ PRODUKTET.
BELØPET SOM ER STØRST AV DISSE SKAL GJELDE.

C.

VIKTIG INFORMASJON OM BEGRENSET DISKGARANTI, BEGRENSET GARANTI FOR PERIFERALUTSTYR,
ANSVARSFRASKRIVELSE I FORHOLD TIL PRODUKTET OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR: NOEN
STATER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR BESTEMTE GARANTIER
ELLER EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER
ANDRE TYPER SKADER. I SLIKE STATER ELLER JURISDIKSJONER KAN DET HENDE DU HAR ANDRE ELLER
YTTERLIGERE RETTIGHETER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER I LANDET DER DU PÅ LOVLIG VIS HAR
SKAFFET DEG OG BRUKER PRODUKTET. I SLIKE TILFELLER ER ERSTATNINGSPLIKTEN TIL ACTIVISION OG
ACTIVISIONS PARTNERE BEGRENSET TIL DET MAKSIMALE SOM ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV.
Medlemsstater i EU: Underlagt avsnitt 23, skal Activision være erstatningspliktig i henhold til gjeldende
lovverk i tilfeller med (a) bevisst ulovlig oppførsel, (b) grov uaktsomhet eller (c) brudd på gjeldende
ansvarsfraskrivelseslover i forbindelse med produkter. Uten å begrense det foregående kan det hende at
Activision kun er erstatningspliktig for et begrenset nivå av uaktsomhet i tilfeller der det skjer et brudd på
en viktig del av avtalen, et brudd som kan komme til å være i strid med formålet for avtalen. Under slike

forhold er Activisions erstatningskrav begrenset til typiske og forutsigbare skader. I andre tilfeller skal ikke
Activision være erstatningspliktig for et begrenset nivå av uaktsomhet. INGENTING SKAL EKSKLUDERE
ACTIVISIONS ERSTATNINGSANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADER SOM ET RESULTAT AV
UAKTSOMHET.
Australia har bestemte garantier under australsk forbrukerlovgivning, og det er ingenting i avtalen som er
ment å skulle påvirke disse rettighetene. Produktet du har kjøpt leveres med garantier som ikke kan
ekskluderes under australske forbrukerlover. Du har rett til refusjon for betydelige feil og kompensasjon for
andre rimelige forutsigbare tap eller skader. Du har også krav på å få varer reparert eller erstattet hvis
varene ikke har akseptabel kvalitet og feilen ikke er en betydelig feil. Begrensningen av erstatningsansvar
over gelder bare så langt det er tillatt i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

1
1.1

KVALIFIKASJON
Hvis du skal kunne bruke bestemte produkter og tjenester og opprette konti, kan det hende du må:
• tilfredsstille alderskrav
• si deg enig i bruksvilkårene til tredjepart – se avsnitt 14
• åpne en konto som drives av Activision - se avsnitt 3

1.2

2
2.1

Underlagt gjeldende aldersmerkinger eller andre restriksjoner kan du bruke dette produktet og opprette en
konto kun i henhold til gjeldende tredjepartsvilkår og hvis du (a) er 18 år gammel eller eldre og er en
"naturlig person" i landet der du bor og har lest og godtatt vilkårene i denne avtalen og Activisions
personvernregelverk, eller (b) du er en forelder eller annen foresatt som har lest og godtatt vilkårene i
denne avtalen og Activisions personvernregelverk på dine vegne og på vegne av barnet ditt som er under 18
år gammelt. Ved å bruke produktet, bekrefter du at du følger dette avsnittet, og vi stoler på denne
bekreftelsen. Ulike selskapsformer, inkludert, men ikke begrenset til aks jeselskaper, og andre juridiske
enheter kan ikke opprette konti. Individer som Activision har nektet å bruke produktet skal ikke opprette
eller bruke en konto, og hvis de likevel gjør det, kan dette resultere i alvorlig straff. Ved å godta denne
avtalen godkjenner du at du tilfredsstiller disse kravene.

LISENS
Activision gir deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke produktet på ikke-kommersiell
måte. Så langt det er mulig innenfor gjeldende lovverk, er denne lisensen som gis for å bruke produktet,
ikke overførbar. Du skal ikke leie ut, lease ut, låne bort, selge, distribuere eller underlisensiere produktet.
Du skal ikke lage kopier, bortsett fra en (1) kopi som egen sikkerhetskopi (hvis ikke det er eksplisitt tillatt i
denne lisensen og andre gjeldende vilkår, forhold eller bruksregler), dekompilere, drive baklengs utvikling
på, demontere, hente ut kildekode fra, modifisere eller lage avledede arbeider av prodbuktet,
oppdateringer, eller deler av disse (bortsett fra hvis foregående restriksjoner er forbudt i henhold til
gjeldende lovverk, eller hvis det er tillatt av lisensvilkårene som styrer bruk av åpen kilde-komponenter som
er inkludert i det lisensierte programmet). Du skal ikke fjerne eller endre Activisions eller Activisions
lisensgiveres varemerker, logoer aller juridiske merknader som er inkludert i produktet eller relaterte

materialer. Alle forsøk på å bruke produktet i strid med denne avtalen er et brudd på rettighetene til
Activision og Activisions lisensgivere. Hvis du bryter vilkårene i denne avtalen, kan du bli strafferettslig
forfulgt og avkrevd erstatning. Vilkårene i denne avtalen styrer alle oppgraderinger fra Activision som
erstatter og/eller supplerer produktet, hvis ikke slike oppgraderinger følges av en separat (og/eller
oppdatert) avtale. I slike tilfeller gjelder vilkårene i den nye avtalen.
2.2

Utelatt med vilje

2.3

Lisensrettighetene som gis til deg i denne avtalen er også underlagt begrensningene som er beskrevet
under. All bruk av produktet som er i strid med disse begrensningene, er et betydelig brudd på avtalen, vil
medføre umiddelbar annullering av lisensen og vil regnes som et brudd på Activisions opphavsrett og andre
rettigheter i produktet. Du sier deg enig i at du ikke under noen omstendighet skal:
A.

bruke, utvikle, være vert for eller distribuere juksekoder, automasjonsprogrammer (bots),
modifiserte lobbyer, hacks, mods eller andre uautoriserte tredjepartsprogrammer i forbindelse med
produktet, eller delta i noen form for juks, boosting eller booting for å skaffe deg eller andre fordeler
gjennom bruk av produktet,

B.

utnytte eller drive baklengs utvikling på produktet (eller deler av produktet) i kommersielt øyemed,
inkludert, men ikke begrenset til (a) å gjøre produktet tilgjengelig på nettkafeer, dataspillsentre eller
andre stedsbaserte virksomheter hvis ikke du har eksplisitt skriftlig tillatelse fra Activision til å gjøre
dette, (b) å samle inn spillpenger, spillinnhold eller spillressurser for å selge dem utenfor produktet,
(c) å utføre tjenester i produktet i bytte mot betaling utenfor produktet, for eksempel power-leveling
eller (d) å selge konti, innloggingsinformasjon, virtuelle varer eller valuta i spillet eller andre
produktrelaterte materialer, tilganger eller rettigheter.

C.

bruke uautorisert tredjepartsprogramvare som samler informasjon fra eller gjennom produktet,
uansett metode.

D.

være vert for, bidra med eller utvikle matchingtjenester for produktet eller emulere eller omdirigere
kommunikasjonsprotokollene som brukes av Activision på noen måte, uansett formål, hvis ikke dette
er godkjent skriftlig av Activision, inkludert uten begrensning uautorisert spill på Internett,
nettverksspill eller som en del av innholdssamlingsnettverk.

E.

gjøre det mulig, skape eller opprettholde uautorisert tilkobling til produktet, inkludert uten
begrensning (a) alle forbindelser til uautoriserte servere som emulerer, eller prøver å emulere
produktet og (b) alle forbindelser som bruker programmer eller verktøy som ikke er eksplisitt skriftlig
godkjent av Activision.

F.

bryte lover eller regler i forbindelse med bruken av produktet.

G.

forstyrre eller bidra til forstyrrelse av (a) datamaskiner, enheter eller servere som brukes til å støtte
produktet eller (b) andre spilleres bruk av produktet. ALLE FORSØK PÅ Å FORSTYRRE PRODUKTET
ELLER DRIFTEN AV DET KAN VÆRE STRAFFERETTSLIGE OG PRIVATRETTSLIGE LOVBRUDD.

H.

hindre eller prøve å hindre driften av produktet på alle måter, inkludert, men ikke begrenset til å
kjøre et "denial of service"-angrep, spamming, hacking eller å laste opp datavirus eller "tidsinnstilte
bomber".

I.

reprodusere, distribuere, vise frem, overføre eller bruke deler av produktet hvis ikke dette er
eksplisitt skriftlig tillatt av Activision.

3

TJENESTER
I tillegg til en lisens til å bruke materialer beskyttet av opphavsrett tilhørende Activision eller Activisions
lisensgivere som beskrevet i avsnitt 2 over, kan noen produkter også inneholde spillfunksjoner eller innhold
som bare er tilgjengelig via nett og/eller nettjenester og funksjonalitet som leveres av Activision
(“tjenester", som det kan hende du må registrere en Activision-konto for ("konto"). Som beskrevet i avsnitt
4, skal du skaffe til veie tilkoblingen til Internett som er nødvendig for å bruke disse tjenestene for egen
kostnad. Alle slike tjenester leveres til deg av Activision på personlig, ikke-kommersiell og ikke-overførbar
basis. Alle slike tjenester er underlagt vilkårene i denne avtalen og Activisions personvernregelverk, og alle
gjeldende tjenestevilkår for disse tjenestene. Som beskrevet i avsnitt 8 under, kan det hende du må
registrere en Activision-konto for å bruke bestemte funksjoner og tjenester..

4

TILGANG OG KOSTNADER VED Å BRUKE PRODUKTER OG TJENESTER

4.1

DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTSKOSTNADER SOM KAN PÅLØPE VED Å BRUKE
PRODUKTET 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 produktet. Activision
garanterer ikke at produktet kan brukes eller skaffes tilgang til på alle personlige datamaskiner,
spillkonsoller, smarttelefoner, nettbrett eller andre enheter (entall: “enhet”, flertall “enheter”), ved hjelp av
spesifikke leverandører av Internett eller andre leverandører eller i alle land.

4.2

Du sier deg enig i at du skal betale alle avgifter og skatter som måtte påløpe når du eller andre bruker ET
PRODUKT ELLER EN TJENESTE PÅ DIN ENHET. Så langt det er mulig innenfor gjeldende lovverk, er du fullt ut
ansvarlig for bruken av produktet eller en konto som er forbundet med din bruk av produktet og kostnader
som påløper eller kjøp som gjøres gjennom produktet eller konti som er forbundet med produktet. Du må
melde fra til Activision umiddelbart hvis du oppdager uautorisert bruk av brukernavnet ditt, passordet,
kontoinformasjonen eller andre sikkerhetsbrudd som du blir oppmerksom på i forbindelse med kontoen
din. Slike meldinger skal sendes via nettsiden til kundestøtte på support.activision.com.

4.3 Utelatt med hensikt.
4.4

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 produktet eller tjenester barna
deres benytter seg av, uavhengig av om slik bruk er godkjent av dem. Det er ikke noe i denne avtalen som
begrenser Activisions rettigheter til å sperre (midlertidig eller permanent) eller slette en konto, et produkt
eller en tjeneste.

4.5

Du kan betale for produkter, tjenester og tjenestelevert innhold (som definert i avsnitt 9 under) ved å bruke
metodene som gjøres tilgjengelige for deg, og du sier deg enig i vilkår og betingelser som gjelder
betalingsmetoden du velger. Betalingsmetoder kan variere avhengig av konsollen, plattformen, systemet
eller enheten du bruker til å få tilgang til produktet eller det tjenesteleverte innholdet.

4.6

Ved å betale for et produkt eller for tjenestelevert innhold (a) kommuniserer du at du er autorisert til å
bruke betalingsmetoden du har valgt, og at all betalingsinformasjon du oppgir er korrekt og presis, og (b) du
gir Activision eller tredjeparten som tar betalt for produktet eller det tjenesteleverte innholdet tillatelse til å
ta betaling fra deg for produktet eller det tjenesteleverte innholdet med betalingsmetoden du har valgt.

5
5.1

DATABRUK
Detaljer om hvordan Activision samler inn, lagrer og bruker personlig og annen informasjon, finner du ved å
sjekke DET GJELDENDE PERSONVERNREGELVERKET, SOM ER MED SOM REFERANSE TIL DENNE AVTALEN.
(http://s.activision.com/privacy/privacy.html).

5.2

Noen produkter kan gi deg tillatelse til å dele informasjon om deg selv med offentligheten, inkludert folk
som ikke er registrerte brukere av produktet, og offentligheten kan få tilgang til og bruke denne
informasjonen og forbinde den med deg.

5.3

Hvis du er registrert bruker av sosiale nettverk, kan det hende du kan koble kontoen din på det sosiale
nettverket til Activision-kontoen din (hvis Activision-kontoen har denne funksjonaliteten). Hvis du gjør

dette, kan det hende du kan bruke data fra det sosiale nettverket til å finne “venner”, og “vennene” dine
kan bruke sine data på det sosiale nettverket til å finne deg på Activision-kontoen din.
5.4

Hvis du kobler Facebook-kontoen din til en Activision-konto eller et Activision-produkt, som Activate, vil
vennene dine på Facebook kunne forbinde skjermnavnet ditt på Activision-kontoen med det ekte navnet
ditt på Facebook-kontoen når de bruker vennefunksjonen på Facebook. Kontoene dine på sosiale nettverk
er underlagt sine egne tredjepartsvilkår (når det gjelder Facebook, kan du se Facebooks Erklæring om
plikter og rettigheter, som du finner på nettsidene til Facebook). Du sier deg enig i at leverandøren av
kontoen din på et sosial nettverk (inkludert, men ikke begrenset til Facebook) ikke er ansvarlig for
Activision-kontoen din inkludert erstatningskrav i forbindelse med din bruk av Activision-kontoen din, og at
når du kobler Activision-kontoen din til kontoen på det sosiale nettverket blir det ekte navnet ditt
tilgjengelig og synlig for vennene dine på det sosiale nettverket, uavhengig av om du bruker en anonym
gamertag. Sjekk også Activisions personvernregelverk for å få mer informasjon om sosiale nettverk.
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BRUKERGENERERT INNHOLD

6.1

Produktet kan inneholde oppslagstavler, innholdsdelingsfunksjoner og andre metoder du og andre brukere
kan bruke til å dele innhold du lager (“BGI”). Følgende gjelder så langt det er tillatt i henhold til gjeldende
lovverk: Når du sender inn BGI (inkludert uten begrensning bilder, videoer, kundestøttemeldinger, ideer,
forslag og meldinger) 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,
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. HVIS DU BRUKER
PRODUKTET PÅ GODKJENT VIS UTENFOR USA ELLER STORBRITANNIA, KAN ACTIVISION VÆRE PÅLAGT Å
BE DEG OM Å INNGÅ EN SEPARAT AVTALE SOM GIR ACTIVISION TILLATELSE TIL Å BRUKE BGI-ET TIL
BESTEMTE PROMOFORMÅL, ADMINISTRATIVE FORMÅL ELLER ANDRE FORMÅL..

6.2

SÅ LANGT PRODUKTET GIR ANDRE BRUKERE TILGANG TIL OG MULIGHET TIL Å BRUKE BGI-ET DITT, GIR DU
OGSÅ TILLATELSE TIL AT ALLE ANDRE BRUKERE AV PRODUKTET kan bruke, kopiere, modifisere, vise, lage
avledede produkter av og på andre måter kommunisere og distribuere bgi-et i eller gjennom produktet
uten kompensasjon, meddelelse eller rettighetstilskrivelse til deg.

6.3

Du bekrefter og garanterer følgende for alt BGI du bidrar med: (a) Det bryter ikke, og kommer ikke til å
bryte tredjepartsrettigheter og/eller andre personers rettigheter, inkludert uten begrensning såkalte
"moralske rettigheter". (b) Bruken av BGI-et som beskrevet i denne avtalen, krever ikke og kommer ikke til å
kreve betaling av royalty eller andre betalinger til tredjepart. Du skal ikke laste opp eller poste BGI som
bryter opphavsrett, varemerker eller annen immateriell eiendomsrett tilhørende tredjepart, og du skal ikke
laste opp BGI som bryter tredjeparts rett til personvern eller rett til publisitet eller kreve betaling av royalty
eller annen kompensasjon til tredjepart. Alle brukere er ansvarlige for og erstatningspliktige i forhold til BGI
som han eller hun plasserer på eller via produktet, inkludert overføring, posting eller andre bidrag av
tekster, filer, linker, programvare, bilder, video, lyd, musikk eller annen informasjon eller materialer. Du kan
kun laste opp ditt eget BGI til produktet. Ikke last opp andres BGI. SOM BESKREVET I AVSNITT 15 UNDER,

SIER DU DEG ENIG I AT DU SKAL HOLDE ACTIVISION SKADELØS FOR ALLE TAP I FORBINDELSE MED BGI DU
SENDER INN.
6.4

Activision har ikke ansvar for å følge med på, godkjenne eller forhåndsvurdere BGI som du og andre brukere
bidrar med til eller via produktet. Activision forbeholder seg retten til (men har ikke plikt til) å fjerne,
blokkere, redigere eller deaktivere BGI etter eget skjønn. Så langt det er mulig innenfor gjeldende lovverk
tar ikke Activision ansvar for BGI-et ditt eller BGI-et til andre brukere eller for mangel på overvåkning,
redigering eller fjerning av BGI. Du sier deg enig i at du ikke skal holde Activision ansvarlig for tap eller
skader som måtte inntreffe som resultat av bruk av BGI (ditt eller andres) inkludert uten begrensning i
forbindelse med ærekrenkelser, trakassering eller falske støttekrav.

6.5

DU SIER DEG ENIG I AT DU IKKE SKAL GJØRE NOE AV DET FØLGENDE MENS DU BRUKER PRODUKTET

6.6

7.

A.

Trakassere eller true andre brukere eller andre individer eller gjøre dem forlegne eller gi dem andre
former for ubehag.

B.

Sende BGI som Activision regner som forstyrrende, ulovlig, skadelig, truende, uhøflig, trakasserende,
ærekrenkende, vulgært, obskønt, hatsk eller rasemessig, seksuelt, etnisk eller på annen måte
støtende.

C.

Etterlikne en person eller enhet, inkludert men ikke begrenset til Activision.

D.

Forstyrre produktets funksjonalitet eller oppføre deg på andre måter som påvirker andre deltakere
og/eller den totale produktopplevelsen på negativt vis.

E.

Poste eller sende uoppfordret reklame, promomaterialer eller andre former for markedsføring.

F.

Tilsiktet eller utilsiktet bryte gjeldende lover, regler eller traktater mens du bruker eller har tilgang til
produktet.

G.

Poste flere postinger med samme innhold ("søppelpost”).

H.

Angripe personvernet eller bryte rettighetene til personer eller enheter, inkludert uten begrensning
alle immaterielle rettigheter.

Activision støtter ikke og garanterer ikke presisjonsnivået, formålstjenligheten eller sannferdigheten til BGI.

MERKNAD OM OPPHAVSRETT:

7.1

Activision respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at spillerne og brukerne av Activisions
tjenester gjør det samme. Hvis du tror at noe av innholdet som er med i produktet og/eller BGI-et er kopiert
på en måte som utgjør et brudd på opphavsrett, setter vi pris på om du sender følgende informasjon til
opphavsrettagenten som er nevnt under.

7.2

Hvis den skal være effektiv, må 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.

7.3

Hvis du vil sende en merknad om brudd på opphavsrett, må du sende en skriftlig melding som inkluderer
følgende til adressen under:

A.

Navnet ditt, adressen din, telefonnummeret ditt og e-postadressen din.

B.

En beskrivelse av materialet som er beskyttet av opphavsrett og som du mener har blitt utsatt for et
brudd på opphavsretten.

C.

Den eksakte nettadressen eller en beskrivelse av hvor det påståtte bruddet på opphavretten
befinner seg.

D.

En uttalelse fra deg om at du er overbevist om at bruken ikke er autorisert av eieren av
opphavsretten eller en godkjent agent eller at bruken er lovlig på annet vis.

E.

En elektronisk eller fysisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av
den immaterielle eiendommen.

F.

En uttalelse fra deg, som er underlagt juridiske regler i forbindelse med mened, at informasjonen
over er presis og korrekt og at du er eieren av den immaterielle eiendommen eller er autorisert til å
handle på vegne av eieren.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Faks: (310) 255-2152
E-post: legalaffairs@activision.com

7.4

8.

8.1

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.
ACTIVISION-KONTI

Registrering
Hvis produktet krever at du må oppgi registreringsinformasjon, vil alle krav om å oppgi informasjon være
underlagt denne avtalen og Activisions personvernregelverk, som per referanse er inkludert her, sammen
med eventuelle vilkår fra tredjepart (som definert under). Du har valget mellom å oppgi denne
informasjonen eller ikke. Hvis du velger å ikke oppgi informasjonen, kan det imidlertid hende du får
begrenset tilgang til produktet eller ikke får tilgang til det i det hele tatt. Hvis du bestemmer deg for å oppgi
informasjonen vi ber om, godkjenner du at du oppgir kun korrekt, oppdatert og presis informasjon. Du
godtar at du ikke skal etterlikne andre personer eller enheter eller gi feilaktig fremstilling av identiteten din
eller tilknytningen til personer eller enheter. Av og til kan det hende du blir bedt om å bekrefte
registreringsinformasjon (som e-postadressen din) for å fortsette å bruke produktet. Hvis du velger å ikke
gjøre dette, vil tilgangen din til produktet bli begrenset eller bringes til opphør

DU ER ANSVARLIG FOR ALL AKTIVITET PÅ KONTOEN DIN. DU MÅ IKKE OPPGI KONTOPASSORDET DITT TIL
ANDRE.

8.2

Sperring/sletting av konti
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 LOV.
Mange konti sies opp, sperres og/eller slettes som resultat av brudd på denne avtalen, men det kan også
være andre grunner til at dette skjer.

8.3

SOSIALE NETTVERK

8.4

Brukernavn og gruppedannelser:
Avhengig av hvilket produkt og hvilken enhet du bruker, kan det hende at brukernavnet ditt på enheten kan
være det samme SOM FOR Activision-kontoen din. I tillegg kan noen Activision-konti tillate brukerne å
danne “klaner”, “lag”, “laug” eller andre grupper (fellesbetegnelse: "grupper") med unike gruppenavn. Når
du velger et brukernavn eller et gruppenavn eller på annen måte oppretter et merke/en etikett som kan ses
av andre brukere, må du følge følgende retningslinjer i tillegg til vanlige regler for anstendig oppførsel. Hvis
Activision vurderer et navn som støtende eller upassende, kan Activision etter eget skjønn endre eller fjerne
navnet, og/eller utestenge deg fra tjenesten. Mer spesifikt, skal du ikke bruke navn som:
A.

tilhører en annen person med hensikt å utgi deg for denne personen, inkludert uten begrensning alle
produktadministratorer eller andre ansatte eller representanter for Activision.

B.

inneholder vulgært språk eller språk som er krenkende, nedsettende, obskønt, hatsk eller
rasemessig, seksuelt, etnisk eller på andre måter støtende.

C.

er underlagt rettighetene til andre personer eller enheter uten skriftlig godkjenning fra denne
personen eller enheten.

D.

tilhører eller refererer til en populær kulturperson, en kjendis, en mediapersonlighet, et ikon eller en
avatar.

E.

er, inneholder eller er vesentlig likt et varemerke eller tjenestemerke, om dette er registrert eller
ikke.

F.

tilhører en religiøs figur eller en gud.

G.

har forbindelse til narkotika, sex, alkohol eller kriminell aktivitet.

Du skal ikke bruke en feilstaving eller en alternativ staving for å omgå navnerestriksjonene som er listet opp
over, og du kan heller ikke ha et "fornavn" og et "etternavn" som til sammen bryter reglene over.

9.

TJENESTELEVERT INNHOLD

9.1

“Tjenestelevert innhold" består av materialer levert til produktbrukere (med eller uten konto), inkludert
uten begrensning opplåsbart innhold, virtuelle elementer, koder og prestasjoner. Du forstår at selv om du
av og til kan “tjene” eller "kjøpe" tjenestelevert innhold, eier du det ikke, og du har ingen rettigheter i det
tjenesteleverte innholdet. Prisen for det tjenesteleverte innholdet overfører ingen kredittbalanse eller ekte
valuta. Hvis ikke annet er spesifisert i eller med et spesifisert element i tjenestelevert innhold (som for
eksempel i en lisensavtale og/eller avtale du kan klikke gjennom), er alt tjenestelevert innhold som du
mottar lisensiert til deg som beskrevet i avsnitt 3 og er underlagt alle vilkårene i denne avtalen og
Activisions personvernregelverk.

9.2

Activision anerkjenner ikke overføringer av konti eller tjenestelevert innhold. Du kan ikke kjøpe, selge,
videreselge, låne ut, leie ut, gi bort, bytte eller på andre måter overføre konti eller tjenestelevert innhold,
eller tilby å kjøpe, selge, videreselge, låne ut, leie ut, gi bort, bytte eller på andre måter overføre
produktkonti eller materialer. Alle forsøk på å gjøre dette er ugyldige.

9.3

Du skal ikke selge produktet eller tjenestelevert innhold, inkludert uten begrensning å bytte spillelementer
eller -valuta mot ekte penger utenfor produktet.

9.4

Ved oppsigelse av en konto, avtalen eller lisensen, sier du deg enig i at du skal, så langt det er mulig
innenfor gjeldende lovverk, gi fra deg all tilgang til og kontroll over disse.

10.

KONKURRANSER

10.1

Fra tid til annen kan Activision tilby deg muligheten til å bli med i konkurranser. Disse konkurransene styres
av bestemte regler og oppførselsregler (fellesbetegnelse, “regler”) som postes på nettet. Hvis du deltar i en
konkurranse, må du godta disse vilkårene. Ikke alle brukere som er kvalifiserte til å bruke produktet eller
registrere konti er kvalifisert til å delta i eller vinn konkurranser. Minimumsalderskrav spesifiseres før man
melder seg på konkurranser og utgjør et vilkår for å melde seg på konkurransen. Tilgjengelighet, tilgang og
frekvens for konkurransene bestemmes av Activision på eget skjønn og er underlagt lokale lover og
restriksjoner.

10.2

Utelatt med hensikt

10.3

Husk å ta pauser ofte når du er med i konkurranser eller spiller spill fra Activision.

11.

SAMTYKKE TIL KONTROLL

11.1

Kommunikasjon som gjøres med produktet skal ikke regnes som privat. Activision kan følge med på
og/eller spille inn kommunikasjonen med deg (inkludert, men ikke begrenset til chattetekst) når du bruker
et produkt, og du sier deg herved enig i, på ugjenkallelig, eksplisitt vis, at du godtar dette. Du godtar at du
ikke har noen forventing om personvern i forbindelse med overføringen av BGI eller kommunikasjon,
inkludert uten begrensning chattetekst eller stemmekommunikasjon. Fordi stemmechat og annen
kommunikasjon kan ses og/eller høres av andre. Fordi BGI og kommunikasjon i spillet kan ses/høres,
advarer Activision brukerne mot å avsløre personlig identifiserbar informasjon via kommunikasjon eller
BGI.

11.2

For å levere og optimalisere bruken din av produktet som påkrevd for å følge denne avtalen og
personvernregelverket, kan det også hende at Activision følger med på og lagrer informasjon om enheten
din og hvordan den bruker produktet.

11.3

I tillegg kan Activision komme til, med eller uten å si fra til deg, å oppgi IP-adressen din, personlig
informasjon om deg, chattelogger og annen informasjon om deg og aktivitetene dine: (a) som svar på en
forespørsel fra myndighetene eller politiet, en rettskjennelse eller andre juridiske pålegg, eller (b) hvis
Activision mener at å gjøre dette beskytter Activisions rettigheter eller beskytter dine eller andres
rettigheter.

12.

STØTTE, OPPDATERINGER OG ENDRINGER

Hvis du trenger hjelp, har noe å klage på i forbindelse med et produkt eller vil ha mer informasjon om å bruken av
et produkt, kan du gå innom Activisions kundestøttenettside på support.activision.com.
Activision kan bruke oppdateringer og modifikasjoner på produkter som må installeres for å kunne fortsette å
spille. Activision kan oppdatere produktet på sin side uten å si fra til deg, inkludert uten begrensning spillklienten
som er lagret på brukerens enhet. Du sier deg herved enig i og gir samtykke til at Activision kan få tilgang til
enheten din for å bruke slike oppdateringer og modifikasjoner.
Activision forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne avtalen når som helst. Du sier deg enig i at du skal se
over vilkårene i denne avtalen med jevne mellomrom, og at du godtar alle endringer i avtalen hvis du fortsetter å
bruke produktet.

13.

OPPHØR

Lisensen som gis i henhold til denne avtalen gjelder til den blir sagt opp av deg eller Activision. Rettighetene dine i
henhold til denne avtalen sies automatisk opp uten varsel fra Activision hvis ikke du følger vilkårene i denne
avtalen eller gjeldende tredjepartsvilkår. Ved oppsigelse av lisensen skal du slutte å bruke produktet og ødelegge
alle kopier av hele eller deler av produktet.
Activision forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen uten å oppgi grunn ved å si fra skriftlig til deg.
Activisions maksimale erstatningsplikt til deg i tilfelle et slikt avbrudd skal være begrenset som beskrevet over i
avsnitt, under overskriften “Begrensning av erstatningsansvar.”
14.

TREDJEPARTER

Produktet kan muliggjøre eller kreve tilgang til tredjepartsmaterialer, -tjenester eller -nettsider
(“tredjepartsmaterialer”). Bruk av og/eller tilgang til tredjepartsmaterialer kan være underlagt ytterligere
tjenestevilkår og kan forårsake at du få ytterligere kostnader .
Du forstår at du ved å bruke tredjepartsmaterialer kan kommer over innhold som kan regnes som støtende,
upassende eller uanstendig. Du sier deg enig i (a) at du bruker tredjepartsmaterialer på egen risiko, (b) at Activision
ikke har noe erstatningsansvar overfor deg i forbindelse med tredjepartsmaterialer og (c) at Activision ikke er
ansvarlig for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, gyldigheten,
samsvaret med opphavsrett, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller andre aspekter ved slike
tredjepartsmaterialer. Tredjepartsmaterialer leveres utelukkende som et hjelpemiddel til deg.
Retten din til å bruke produktet er også bygget på at du følger gjeldende tjenestevilkår, bruksbetingelser og
personvernregelverk du har sagt deg enig i og godtatt med tredjepart (som avtaler med internettleverandøren din i
forhold til tilgang til Internett eller i forbindelse med bruken av en spillkonsoll) (“tredjepartsvilkår").

Tredjepart kan også legge begrensninger på bruken av eller tilgangen til bestemte produkter, uten
erstatningsansvar. Du sier deg enig i at Activision ikke skal være erstatningspliktig for noe tredjeparter foretar seg.
15.

SKADEERSTATNING

Du sier deg enig i at du skal holde skadesløs og forsvare Activision og Activisions partnere og deres ledere,
direktører, eiere, agenter, ansatte, underleverandører, informasjonsbidragsytere og lisensgivere (entall: “skadeløs
part”, flertall: "skadesløse parter") fra og mot alle krav, erstatningskrav, tap, kostnader og utgifter (inkludert
utgifter til advokater) som skadeløse parter har blitt utsatt for i forbindelse med (a) at du bryter avtalen og/eller
(b) at du poster eller laster opp BGI.
Activision forbeholder seg retten til for egen regning å ta på seg forsvaret av og ta kontrollen over alt som kan føre
til skadeerstatning utført av deg, og i slike tilfeller sier du deg enig i at du skal samarbeide med Activisions forsvar
av slike krav.
16.

RISIKO FOR TAP

Du har all risikoen for eventuelle tap i forbindelse med tilgang til eller nedlasting av produkter og tap av produkter
du har fått tilgang til eller lastet ned, inkludert tap på grunn av ødelagte filer eller enheter som krasjer.
Produkter kan være tilgjengelig i en begrenset tidsperiode, og/eller underlagt tilgangsrestriksjoner (eksempelvis
inkludert tilgang til eller bruk av andre spesifikke produkter). Produkter kan bli utilgjengelige på grunn av
potensielle restriksjoner i forbindelse med lisenser på innhold fra innholdsleverandører eller av andre grunner.
Activision er ikke erstatningspliktig overfor deg for produkter som har blitt utilgjengelige eller blir utilgjengelige,
uansett grunn, så langt det er mulig innenfor gjeldende lovverk.
17.

TILGJENGELIGHET

Bortsett fra som beskrevet i denne avtalen, garanterer ikke Activision at et bestemt produkt eller bestemt
tjenestelevert innhold kommer til å være tilgjengelig alltid eller på bestemte tidspunkter eller at Activision kommer
til å fortsette å tilby produktet eller det tjenesteleverte innholdet i bestemte tidsrom. Activision kan endre og
oppdatere produktet eller innholdet som er tilgjengelig via en tjeneste uten å si fra til deg. Activision gir ingen
garanti i forbindelse med produkters nettfunksjoner og forbeholder seg retten til å modifisere eller legge ned slike
funksjoner 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.
I tillegg er produkter som man kan få tilgang til fra, som vises på eller som linkes til fra en enhet ikke tilgjengelige
på alle språk eller i alle land. Så langt det er mulig innenfor gjeldende lovverk (a) forbeholder Activision og
Activisions lisensgivere seg retten til å endre, stoppe, fjerne eller deaktivere tilgang til alle produkter når som helst
uten å si fra, og (b) Activision er ikke erstatningspliktig for fjerning eller deaktivering av tilgang til produkter.
18.

EIERSKAP

Alt eierskap og all immateriell eiendomsrett i produktet (inkludert, men ikke begrenset til titler, varemerker,
tjenestemerker, merkenavn, datakode, temaer, gjenstander, figurer, figurnavn, historier, dialog, fraser, steder,
konsepter, illustrasjoner, animasjoner, lyder, musikkomposisjoner, lydeffekter, billedeffekter, metoder, moralske
rettigheter og relatert dokumentasjon) eies av Activision og/eller Activisions lisensgivere. Dette produktet

lisensieres, det selges ikke, til deg. Lisensen gir ingen rettigheter til eller eierskap i produktet og skal ikke tolkes
som et salg av rettigheter i produktet.
DU SIER DEG ENIG I AT BORTSETT FRA LISENSEN DU FÅR I DENNE AVTALEN, HAR DU IKKE NOE EIERSKAP ELLER
INTERESSER I PRODUKTER ELLER TJENESTELEVERT INNHOLD (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ALLE VIRTUELLE
VARER, SPILLFIGURER ELLER VIRTUELL VALUTA), OG DU SIER DEG ENIG I AT SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR
GJELDENDE LOVVERK SKAL ALLE RETTIGHETER I SLIKE PRODUKTER OG TJENESTELEVERT INNHOLD ALLTID VÆRE EID
AV ACTIVISION OG ACTIVISIONS LISENSGIVERE.
Du sier deg enig i at alle produkter og tredjepartsmaterialer inneholder proprietært innhold, informasjon og
materialer som er beskyttet av lover om immateriell eiendomsrett og andre lover, inkludert, men ikke begrenset til
opphavsrett, og at du ikke skal bruke dette proprietære innholdet, informasjonen eller materialene på noen måte,
unntatt på måter som er godkjent. Ingen deler av produktene eller tredjepartsmaterialene skal reproduseres i
noen form eller på noen måte bortsett fra slik det er godkjent i lisensen.

19.

ENDRINGER I AVTALEN

Activision forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til, supplere eller slette vilkår og
betingelser fra avtalen når som helst, med eller uten å si fra først, gitt at Activision oppgir viktige endringer (som
avgjøres etter Activisions skjønn) på en eller flere av følgende måter: ved å poste en melding på produktets
nettside, per e-post, via en oppdateringsprosess, med et sprettoppvindu eller i en merknad i produktet. Hvis du
fortsetter å bruke produktet etter revisjoner av denne avtalen, betyr det at du godtar disse endringene. I tillegg
kan du bli bedt om å godta eventuelle oppdateringer til avtalen fra tid til annen. Hvis ikke du godtar når du blir
bedt om det, kan du ikke fortsette å bruke produktet eller tjenestelevert innhold. Hvis ikke du ønsker å godta
endringer i avtalen i forbindelse med produkter og tjenestelevert innhold som du har betalt for, må du slutte å
bruke produktet eller det tjenesteleverte innholdet og kontakte Activision for å få oversikt over om du har krav på
refusjon.
20.

DRM

Hvis du bruker innhold som har DRM (Digital Rights Management, "digital rettighetskontroll" på norsk), kan
programmet automatisk be om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på nettet og laste ned og installere
DRM-oppdateringer så du kan spille innholdet.

21.

BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVING AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL

LES AVSNITT 21 NØYE – DET KAN HENDE DETTE AVSNITTET PÅVIRKER DE JURIDISKE RETTIGHETENE DINE I
BETYDELIG GRAD. DET DREIER SEG BLANT ANNET OM RETTEN TIL Å SAKSØKE.

Løsing av tvister og voldgift.
21.1
Avsnitt 21 gjelder deg hvis du bor i og/eller har skaffet deg produktet i USA. Avsnitt 21 kan også gjelde
hvis du bor i og/eller skaffet deg produktet utenfor USA. Les avsnitt 22 for å få vite mer.
21.2 Innledende løsing av tvist: Kundestøtteavdelingen vår er tilgjengelig på telefon ((310) 255-2000) eller på nett
(support.activision.com) for å ta seg av eventuelle problemer du har i forbindelse med produktet. 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.
21.3 Bindende voldgift: Hvis ikke partene kommer til enighet i løpet av 30 dager fra den uformelle løsingen av
tvisten ble iverksatt i henhold til avsnitt (21.2) 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 produktet 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 +1 (800) 778 7879. Hvis kostnadene for å iverksette voldgiften overstiger beløpet for å legge
inn et søksmål, kan Activision betale det overstigende beløpet. Hvis voldgiftsmannen vurderer voldgiften som
berettiget, vil Activision betale alle de faktiske utgiftene for registrering og voldgift, gitt at kravet ditt ikke
overstiger 75 000 amerikanske dollar. Voldgiftsreglene tillater deg også å få tilbakebetalt advokatutgifter i enkelte
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.
21.4
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
21.5 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 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 i avsnitt 22.3 regnes som ugyldig i sin helhet, og partene skal regnes
som uenige om å bruke voldgift for å løse tvister.
21.6
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 under avsnitt 3 av denne avtalen. Begge parter kan også
søke erstatning i en "small claims court" for tvister eller krav som er innenfor denne domstolens jurisdiksjon.
21.7
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 avsnitt 22.3, 22.4 og 22.5 ved å sende en skriftlig melding om at du trekker deg til
følgende adresse: Activision Publishing, Inc., of 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, Attn:
Business and Legal Affairs. Meldingen må sendes innen 30 dager fra du kjøpte produktet (eller, hvis ikke det har
skjedd noe kjøp, innen 30 dager fra datoen da du for første gang fikk tilgang til produktet), ellers skal du være
bundet til å delta i voldgift i henhold til vilkårene i disse paragrafene. Hvis du trekker deg fra bestemmelsene om
voldgift, vil heller ikke Activision være bundet av dem.
22.
22.1

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER
Produktet er gjort tilgjengelig underlagt vilkårene i denne avtalen. Hvis du har skaffet deg og bruker
produktet i:
A.

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. Hvis en domstol eller en
voldgiftsmann avgjør at bestemmelsen om gruppesøksmål i avsnitt 22.5 er ugyldig eller umulig å
håndheve, uansett grunn, eller at voldgift kan fortsette på gruppebasis, skal 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))
vurderes i forhold til lovene i staten der du var innbygger da du skaffet deg eller kjøpte produktet
som er underlagt denne avtalen. 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 i avsnitt 21 over, eller på andre måter
dømmes som mulige for voldgift.

B.

EU, har du 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 produktet. I
tillegg, med hensyn til jurisdiksjon, kan du velge domstolene i landet (for eksempel Storbritannia,
Frankrike eller Tyskland) der du skaffet deg og brukte produktet, eller i de alternative domstolene i
England og Wales eller andre domstoler, som beskrevet i Brussels Regulation EC 44/2001.

22.2

23.
23.1

C.

EU, har du 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 produktet i (Australia eller Japan). Så langt det er tillatt innenfor gjeldende
lovverk, godtar du jurisdiksjonen til domstolene i New South Wales i Australia.

D.

Hvis du har skaffet deg og bruker produktet 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 resultat av
din bruk av produktet, så langt det er tillatt under gjeldende lovverk. Ingen garantier eller
representasjoner gjøres av Activision i forbindelse med produktet eller bruken av produktet utenfor
landene som er listet opp i avsnitt A, B og C over. Bruken din av produktet og alle krav som har
forbindelse med produktet 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 avsnitt 22 “BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVING AV
RETT TIL GRUPPESØKSMÅL”.
GENERELT
Ugyldighet og atskillelse

I henhold til avsnitt 21.3 over, hvis en del av denne avtalen er ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, uansett
grunn, skal denne delen kunne skilles ut av denne avtalen, og skal ikke påvirke gyldigheten og muligheten til å
håndheve de gjenværende delene av avtalen.
23.2

Videre gyldighet

Avsnitt 6, 10, 12 til og med 24, andre deler som har vilkår som gjelder etter avtalens slutt og personvernregelverket
skal være gyldige selv om avtalen sies opp.

23.3

Overføring

Vi kan overføre denne avtalen, helt eller delvis, når som helst, uten å si fra til deg. Du kan ikke overføre noen
rettigheter til å bruke tjenestene.

23.4

Merknader

Du sier deg enig i at Activision gir deg meldinger om produktet eller informasjon som loven krever at vi oppgir via
e-post til en adresse du spesifiserer hvis du er forpliktet til å registrere produktet. Meldinger som sendes til deg
med e-post regnes som sendt og mottatt når de er sendt. Hvis ikke du sier deg enig i å motta meldinger
elektronisk, må du slutte å bruke produktet. For produkter som ikke krever at du registrerer eller oppgir epostadresse, kan meldinger og annen informasjon gjøres tilgjengelig i oppdateringer til denne avtalen.

23.5

Force majeure

Activision skal ikke være erstatningspliktige for forsinkelser eller manglende evne til å utføre tjenester av grunner
utenfor Activisions rimelige kontroll, inkludert uten begrensning manglende evne til å levere tjenester på grunn av
uforutsette omstendigheter eller grunner som krig, terrorisme, opprør, blokade, militærhandlinger, brann,
oversvømmelse, ulykker, streik eller mangel på transportfasiliteter, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer.

23.6

Billighetsrett

I tilfelle du bryter denne avtalen, sier du deg herved enig i at Activision kan få permanente skader hvis denne
avtalen ikke håndheves. Derfor sier du deg enig i at Activision skal ha rett til, uten grenser, annen sikkerhet i
forbindelse med brudd på denne avtalen, i tillegg til andre erstatninger som Activision kan få under gjeldende
lover.

23.7

Activision-enheter

Activision Publishing, Inc. ligger i 3100 Ocean Park Blvd., Santa Monica, CA 90405, og telefonnummeret til
kundestøtte er +1 (310) 255-2000.
Cooperatie Activision Blizzard International UA ligger i Beechavenue 131, 1119RB Schipohol-Rijk, Nederland. Som
beskrevet i Activisions personvernregelverk, hvis du har skaffet deg og bruker produktet i et medlemsland i EU, har
Cooperatie Activision Blizzard International UA kontrakt med sitt heleide underselskap Activision Blizzard UK

Limited i 3 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, England, om å administrere og kontrollere
innsamling, lagring og bruk av personlige opplysninger du oppgir. Les Activisions personvernregelverk
(http://s.activision.com/privacy/privacy.html) for å få vite mer om hvordan Activision bruker og beskytter
personlige opplysninger.

23.8

Eksport og kommersielle elementer

Du skal ikke bruke eller på andre måter eksportere produktet bortsett fra som tillatt etter amerikanske lover og,
hvis aktuelt, lovene i jurisdiksjonen der produktet ble skaffet. Mer spesifikt, men uten begrensning, skal produktet
ikke eksporteres eller lastes ned til (eller overføres til en innbygger i) (a) Cuba, Nord-Korea, Iran, Syria, Sudan, land
som USA har handelsblokade mot eller land som de amerikanske styresmaktene har økonomiske sanksjoner mot,
eller innbyggere i Cuba eller (b) til noen som står på U.S. Treasury Departments liste over "Specially Designated
Nationals and Blocked Persons" eller "U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List". Ved å
bruke produktet, bekrefter du at du ikke befinner deg i, kontrolleres av eller er innbygger i et av disse landene, er
kubaner eller står på noen av disse listene. Du sier deg også enig i at du ikke skal bruke produktet til formål som
ikke er tillatt under amerikanske lover, inkludert uten begrensning utvikling, design eller produksjon av atomvåpen,
missiler, kjemiske våpen eller biologiske våpen.
Produktet og relatert dokumentasjon er "kommersielle elementer", som dette begrepet er definert i 48 C.F.R.
§2,101, og består av "kommersiell programvare" og "kommersiell programvaredokumentasjon", som disse
begrepene brukes i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202. I tråd med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R.
§227.7202-1 til 227.7202-4 er kommersiell programvare og kommersiell programvaredokumentasjon lisensiert til
sluttbrukere i de amerikanske styresmakene (a) bare som kommersielle elementer og (b) bare med rettigheter
som gis til alle andre sluttbrukere i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Upubliserte rettigheter
reserveres under amerikanske lover om opphavsrett.

23.9

Hele avtalen

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Activision, og tar over for eventuelle tidligere eller samtidige
avtaler, skriftlige eller muntlige, i forbindelse med det som behandles i avtalen.
EKSTRAVILKÅR – TYSKLAND, FRANKRIKE, SPANIA.
Følgende avsnitt erstatter tilsvarende avsnitt over for brukere som bor i og/eller har skaffet seg produktet i
Tyskland, Frankrike eller Spania.
Avsnitt 6.1

Brukergenerert innhold

Hvis du bor i Tyskland og sender inn BGI (inkludert uten begrensning bilder, videoer, kundestøttemeldinger, ideer,
forslag og meldinger på oppslagstavler) til tjenesten (inkludert uten begrensning konkurransedelene av tjenesten),
gir du (eller representerer og bekrefter at eieren av rettighetene har gitt deg tillatelse til å gi) Activision, med
formål å og drive tjenesten i din og andres interesse, en evig, verdensomspennende, royalty-fri, irreversibel rett og
lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, underlisensiere, lage avledede arbeider av
og distribuere BGI i hvilken som helst form, hvilket som helst medium og med hvilken som helst teknologi kjent
eller senere utviklet i verden, og du sier deg enig i at Activision kan bruke BGI-et med dette formålet. Hvis
Activision akter å bruke BGI til andre formål, spør Activision deg om tillatelse på forhånd.

Avsnitt 13: Avbrudd
Lisensen som gis i henhold til denne avtalen gjelder til den blir sagt opp av deg eller Activision. Activision kan bryte
denne avtalen uten å si fra hvis du bryter en viktig del av avtalen eller tredjepartsvilkår som kan gi Activision rett til
å bryte avtalen uten å si fra. Ved oppsigelse av lisensen skal du slutte å bruke produktet og ødelegge alle kopier av
hele eller deler av produktet.
Activisions maksimale erstatningsansvar til deg i tilfelle en slik oppsigelse skulle finne sted er begrenset til det du
har betalt, og Activision har mottatt, for produktet i løpet av de tolv (12) siste månedene.
Avsnitt 16: Risiko for tap
Du har all risikoen for eventuelle tap i forbindelse med tilgang til eller nedlasting av produkter og tap av produkter
du har fått tilgang til eller lastet ned, inkludert tap på grunn av ødelagte filer eller enheter som krasjer.
Produkter kan være tilgjengelig i en begrenset tidsperiode, og/eller underlagt tilgangsrestriksjoner (eksempelvis
inkludert tilgang til eller bruk av andre spesifikke produkter). Produkter kan bli utilgjengelige på grunn av mulige
lisensrestriksjoner for innholdsleverandører eller annet som er utenfor Activisions kontroll. Activision er ikke
erstatningspliktig overfor deg hvis et produkt er eller blir utilgjengelig for nedlasting eller tilgang av slike grunner.
Avsnutt 17: Tilgjengelighet
Bortsett fra som beskrevet i denne avtalen, garanterer ikke Activision at et bestemt produkt eller bestemt
tjenestelevert innhold er tilgjenglig bestandig eller på bestemte tidspunkter, eller at Activision kommer til å
fortsette å tilby produktet eller det tjenesteleverte innholdet i en gitt periode hvis tjenesten er utilgjengelig på
grunn av lisensrestriksjoner, tekniske avbrudd og andre grunner utenfor Activisions kontroll. Activision kan endre
og oppdatere produktet eller det tjenesteleverte innholdet i henhold til normal praksis.
I tillegg er produkter som man kan få tilgang til fra, som vises på eller som linkes til fra en enhet ikke tilgjengelige
på alle språk eller i alle land. (i) Activision og Activisions lisensgivere forbeholder seg retten til å endre, stoppe,
fjerne eller deaktivere tilgangen til produkter når som helst uten advarsel hvis det av kommersielle grunner, som at
ikke mange nok bruker produktet eller det er tekniske begrensninger og (ii) Activision skal ikke holdes
erstatningspliktig for fjerning eller deaktivering av tilgang til et produkt av slike grunner.

Avsnitt 19 : Endringer i avtalen
Activision kan endre, modifisere, utvide, supplere eller slette vilkårene og betingelsene i denne avtalen når som
helst hvis det kreves for å forbedre eller på andre måter regulere tjenesten, gitt at Activision informerer deg om
endringene per e-post eller på en av følgende måter: ved å poste en melding på produktets nettside, via en
oppdateringsprosess, i et sprettoppvindu eller i en merknad i produktet. Hvis ikke du er enig i endringene kan du
avbryte denne tjenesteavtalen i løpet av en (1) måned etter endringen er foretatt. Hvis du fortsetter å bruke
produktet etter det har gått en (1) måned etter meldingen om endringer i avtalen, betyr det at du godtar
endringene. Activision informerer deg på nytt om konsekvensene av fortsatt bruk etter meldingen i
kommunikasjonen om endringene. I tillegg kan du bli bedt om å godta eventuelle oppdateringer til avtalen fra tid
til annen. Hvis ikke du godtar når du blir bedt om det, kan du ikke fortsette å bruke produktet eller tjenestelevert
innhold. Hvis ikke du ønsker å godta endringer i avtalen i forbindelse med produkter og tjenestelevert innhold som
du har betalt for, må du slutte å bruke produktet eller det tjenesteleverte innholdet og kontakte Activision for å få
oversikt over om du har krav på refusjon.

Avsnitt 21: Bindende voldgift og fraskriving av rett til gruppesøksmål
Avsnitt 21 gjelder ikke deg hvis du bor i eller har skaffet deg og bruker produktet i Tyskland.
Avsnitt 23.3: Overføring
Vi kan overføre denne avtalen, helt eller delvis, når som helst, uten å si fra til deg. Vi sier fra til deg på forhånd hvis
vi gjør dette. Hvis du er uenig i en slik overføring, kan du bryte avtalen uten å si fra. Du kan ikke overføre noen
rettigheter til å bruke tjenestene.

Avsnitt 23.6: Billighetsrett
Hvis du bryter denne avtalen, kan Activision bruke alle rettsmidler som er tilgjengelige i forbindelse med brudd på
denne avtalen, i tillegg til andre rettsmidler som Activision har tilgang til på andre måter under gjeldende lov.

