VIKTIG INFORMATION FÖR BOENDE I NORDAMERIKA: DETTA AVTAL LYDER UNDER BINDANDE
SKILJEDOMSFÖRFARANDE
OCH INNEBÄR ATT DU AVSTÅR FRÅN RÄTTIGHETER TILL GRUPPTALAN, SOM BESKRIVS I AVSNITTET NEDAN.
GUITAR HERO
PROGRAMVARULICENSAVTAL
ANVÄNDNING AV GUITAR HERO-PROGRAMVARAN (OCH EVENTUELLA UPPDATERINGAR), ONLINETJÄNSTER, ELLER
NEDLADDNINGAR ASSOCIERADE TILL DEM (INKLUSIVE GHTV), PROGRAMVARAN (INKLUSIVE FAST PROGRAMVARA)
FÖR GUITAR HERO-GITARREN ("Gitarrtillbehöret"), ASSOCIERADE MEDIA, UTSKRIVNA MATERIAL, OCH
DOKUMENTATION (sammantaget "Programvaran") LYDER UNDER DETTA PROGRAMVARULICENSAVTAL OCH
ANVÄNDARVILLKOR ("Avtalet"). ATT ÖPPNA DEN HÄR KARTONGEN, LADDA NED, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA
PROGRAMVARAN ELLER ATT KLICKA PÅ "JAG GODKÄNNER" INNEBÄR ETT GODKÄNNANDE (1) AV VILLKOREN I DET
HÄR AVTALET MED FÖRETAGET ACTIVISION ENLIGT AVSNITT 17 ("Activision") BEROENDE PÅ VAR DU
INFÖRSKAFFADE OCH ANVÄNDER PROGRAVARAN; OCH (2) ACTIVISIONS INTEGRITETSPOLICY (TILLGÄNGLIG PÅ
http://www.activision.com/legal/privacy-policy). DU FÅR INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA
PROGRAMMET OM DU INTE GODKÄNNER ANVÄNDARVILLKOREN. VILL DU AVBÖJA DESSA VILLKOR FÅR DU INTE
KLICKA FÖR ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR ELLER INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET.
FÖR BOENDE I NORDAMERIKA: OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR KAN DU RETURNERA
GITARRTILLBEHÖRET OCH PROGRAMMET OCH BEGÄRA EN ÅTERBETALNING FÖR GITARRTILLBEHÖRET OCH
PROGRAMMET INOM TRETTIO (30) DAGAR EFTER INKÖPSDATUMET, GENOM ATT RINGA (310) 255-2000 I
NORDAMERIKA.
FÖR BOENDE I NORDAMERIKA: Om du är under arton (18) år, be din förälder eller förmyndare att läsa och
godkänna det här Avtalet å dina vägnar innan du använder Programvaran. Om du (eller, om gällande, förälder eller
förmyndare) inte godkänner det här Avtalet får du inte använda eller starta Programvaran eller någon del däri.
Genom att klicka på "Jag godkänner" representerar och garanterar du att du är en "fysisk person" som är äldre än
arton (18) år eller vars förälder/förmyndare har godkänt det här Avtalet. OM DU INTE GODKÄNNER DET HÄR
AVTALET ELLER ACTIVISIONS INTEGRITETSPOLICY SÅ LYDER DINA RETURRÄTTIGHETER GÄLLANDE
PROGRAMVARAN UNDER DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER I LANDET DÄR DU KÖPTE PROGRAMVARAN. BESÖK
http://support.activision.com. INGENTING I DENNA PARAGRAF PÅVERKA DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. DINA
RÄTTIGHETER GÄLLANDE ONLINETJÄNSTER OCH TJÄNSTTILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL TÄCKS I AVSNITT 12 OCH 13.
ACTIVISION FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA AVTALET NÄR SOM HELST GENOM ATT UTANNONSERA
ÄNDRINGARNA PÅ http://support.activision.com/license, OCH DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV PROGRAMMET
GÄLLER SOM GODKÄNNANDE AV ÄNDRINGARNA. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGRA FRAMTIDA ÄNDRINGAR TILL
VILLKOREN ELLER OM DU INTE LÄNGRE GODKÄNNER AVTALET MÅSTE DU AVSLUTA, OCH GENAST SLUTA
ANVÄNDA PROGRAMMET.
1.

TJÄNSTER OCH YTTERLIGARE TJÄNSTEVILLKOR: ANVÄNDNING AV SÄRSKILDA FUNKTIONER I
PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ONLINE- ELLER FLERSPELARKOMPONENTER ELLER UPPDATERADE FUNKTIONER,
KAN KRÄVA SAMTYCKE TILL YTTERLIGARE TJÄNSTEVILLKOR. DU KOMMER ATT ERHÅLLA DESSA YTTERLIGARE
TJÄNSTEVILLKOR VID TIDPUNKTEN DÅ FUNKTIONERNA GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR DIG. OM DU INTE
SAMTYCKER TILL DESSA YTTERLIGARE TJÄNSTEVILLKOR KAN DU EVENTUELLT INTE KOMMA ÅT ELLER
ANVÄNDA DE YTTERLIGARE SPELFUNKTIONERNA SOM LYDER UNDER DE YTTERLIGARE TJÄNSTEVILLKOREN.

2.

BEGRÄNSAD ANVÄNDARLICENS: Oavsett systemkrav; Activision beviljar dig en icke-exklusiv, icke överlåtbar
och begränsad rätt och licens att installera och använda ett exemplar av
programvarukomponenterna av Programvaran för personligt bruk. Alla rättigheter som inte särskilt upplåtits
är förbehållna Activision. Programvaran är licenserad, inte såld, för din användning. Din licens innebär inte
någon äganderätt till denna Programvara och skall inte tolkas som en försäljning av någon rättighet i denna
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Programvara.
FÖR BOENDE I NORDAMERIKA: För att skingra varje tvivel: ingenting i avsnitt 2 begränsar dina rättigheter att
sälja och överföra den fysiska skivan innehållandes Programvaran som du rättmätigt köpt.
3.

LICENSVILLKOR: Denna licens lyder under följande begränsningar ("Licensbegränsningar"). Användning av
Programvaran som strider mot Licensbegränsningarna resulterar i ett omedelbart upphörande av din licens,
och fortsatt användning av Programvaran är ett intrång på Activisions upphovsrättigheter och andra
rättigheter i och till Programvaran.
Du samtycker till att inte göra, eller tillåta, något av följande: (1) exploatera Programvaran kommersiellt; (2)
oavsett systemkrav använda Programvaran på fler än ett system åt gången; (3) skapa kopior av Programvaran,
i sin helhet eller delvis; (4) utan begräsning till klausul (3), kopiera Programvaran till en hårddisk eller annan
lagringsenhet om inte Programvaran själv skapar en kopia under installationen, eller om du laddar ned
Programvaran från en auktoriserad Activision-återförsäljare online; (5) använda Programvaran i ett nätverk, en
multianvändarmiljö eller fjärranslutningsmiljö, innefattande all onlineanvändning utom den som inkluderas i
Programvarans funktionalitet; (6) sälja, hyra ut, leasa, licensiera, distribuera, eller på annat sätt överföra
Programvaran; (7) enligt tillämplig lagstiftning, tillämpa omvänd ingenjörskonst på, härleda källkod, ändra,
dekompilera, nedmontera eller skapa verk härledda till programvaran eller annan skyddad teknologi i denna
Programvara, i sin helhet eller delvis; (8) hacka eller modifiera Programvaran eller skapa, utveckla, distribuera
eller använda otillåtna program för att skaffa ett övertag i spellägen online eller i flerspelarlägen, sådant
beteende bestraffas enligt Activisions godtycke; (9) ta bort, inaktivera eller kringgå information eller etiketter
om äganderätt på eller i Programvaran; eller (10) exportera eller återexportera Programvaran i strid med
gällande lag eller föreskrifter från USA:s regering.
Om inte uttryckligen tillåtet av Activision och enligt gällande lokal lagstiftning, samtycker du till att inte tillåta
Gitarrtillbehöret (eller programvaran däri) kombineras med, eller inkorporeras, eller används med en annan
programvaruprodukt än spelprodukten Guitar Hero, och att din begränsade licens att använda programvaran i
Gitarrtillbehöret endast tillåts i när du använder Gitarrtillbehöret med en Guitar Hero-spelprodukt. All annan
användning är förbjuden och ingen annan licens, uttryckt eller underförstådd, är beviljad.
Du förbinder dig att inte göra något av nedanstående medan du använder Programvaran: (A) Trakassera, hota,
besvära eller orsaka lidande eller obehag för andra deltagare, användare, eller andra individer eller enheter;
(B) överföra AGI (som beskrivet i avsnitt 14) 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 – inklusive, men inte
begränsat till, Activision; (D) störa normal funktionalitet för Programvaran, eller på annat sätt agera på ett vis
som påverkar andra deltagare – och/eller helhetsupplevelsen av Programvaran – 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 något avtal medan du använder eller tillgår Programvaran; (G) publicera samma innehåll flera
gånger (t.ex. "spam"); eller (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.
Föräldrar och förmyndare till minderåriga barn i deras jurisdiktion samtycker till att vara ansvariga för all
användning av Programvaran av ditt barn oavsett om det är tillåtet av dig eller inte.

4.

ÄGANDERÄTT: Alla rättigheter gällande titel, äganderätt och intellektuell egendom i och till Programvaran ägs
av Activision, dess dotterbolag eller licenstagare. Programvaran skyddas av USA:s upphovsrättslagar,
internationella upphovsrättsavtal, konventioner och andra lagar. Programvaran kan innehålla särskilt
licensierade material, och Activisions licenstagare kan skydda sina rättigheter vid händelse av överträdelse av
det här Avtalet. OAKTAT NÅGON MOTSATS, SAMTYCKER DU TILL OCH GODKÄNNER ATT DU INTE SKALL HA
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NÅGON FORM AV ÄGANDERÄTT ELLER ANNAT EGENDOMSINTRESSE I ETT KONTO ACTIVISION LAGRAR ELLER
STÅR VÄRD FÖR, INKLUSIVE KONTON RELATERADE TILL GHTV, OCH DU ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT
ALLA RÄTTIGHETER I OCH TILL DESSA KONTON ÄR OCH SKALL FÖR ALLTID VARA ÄGDA OCH GÄLLA TILL
FÖRMÅN FÖR ACTIVISION. ACTIVISION KAN KOMMA ATT STÄNGA AV, AVSLUTA, MODIFIERA ELLER RADERA
VILKET KONTO SOM HELST, NÄR SOM HELST OCH MED GRUND I VILKEN ANLEDNING SOM HELST, ELLER UTAN
ANLEDNING, MED ELLER UTAN UNDERRÄTTELSE.
5.

PROGRAMFIXAR OCH UPPDATERINGAR: Activision kan tillhandahålla nödvändiga programfixar,
uppdateringar och modifieringar av Programvaran, vilka måste installeras för att användaren ska kunna
fortsätta använda Programvaran. Activision kan uppdatera Programvaran på distans utan att upplysa dig i
förväg, och härmed samtycker du och ger Activision rätt att leverera och installera sådana programfixar,
uppdateringar och modifieringar. Bredbandsanslutning krävs för sådana programfixar, uppdateringar och
modifikationer. Du är ansvarig för alla avgifter associerade med åtkomst och användning av bredband.

6.

BEGRÄNSAD HÅRDVARUGARANTI (ENDAST BOENDE I NORDAMERIKA OCH AUSTRALIEN)
6(A) Activision garanterar den ursprungliga köparen av Programvaran att det fysiska medium som
Programvaran lagras på och andra fysiska tillbehör (sammantaget "Varorna") är fria från material- och
produktionsfel under 90 dagar efter inköpsdatumet. Om Varorna visar sig vara defekta inom 90 dagar efter
inköp samtycker Activision till att, utan extra kostnad, ersätta de felaktiga Varorna inom gällande period om
90 dagar, vid mottagande av Programvaran (frakt betald, med bevis för inköp) så länge Varorna fortfarande
tillverkas av Activision. Om Varorna ej längre finns tillgängliga förbehåller Activision sig rätten att erbjuda
liknande varor av motsvarande eller högre värde. Den här garantin är begränsad till Varorna, som de
ursprungligen tillhandahölls av Activision, och täcker inte normalt slitage. Den här garantin gäller inte om felet
uppstått på grund av felaktig hantering eller försummelse. Alla underförstådda garantier begränsas
uttryckligen till denna period på 90 dagar som beskrivs ovan. FÖRUTOM DÄR NÅGOT ANNAT ANGES HÄRI,
GÄLLER DEN HÄR GARANTIN I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.
För boende i Nordamerika: För information gällande garantiersättning, eller andra kundsupportfrågor, ring
(310) 255-2000 i Nordamerika; eller om du inte vill ringa, besök http://support.activision.com. Om en
ersättningsprodukt beviljas måste du returnera: (1) de ursprungliga Varorna; (2) en kopia på daterat kvitto på
inköpet; (3) ditt namn och returadress; (4) en beskrivning av de fel och problem du upplever; och (5) det
ärende/RMA-nummer som du fått av kundsupporten. I USA, skicka till: Technicolor HES Southeast, Attn:
Activision Returns - RMA# __________, 437 Sanford Rd., Lavergne, TN 37086

utanför USA, besök http://support.activision.com.
För boende i Australien: Den här garantin tillhandahålls utöver övriga rättigheter och gottgörelser som du
redan har gällande Varorna tillhandahållna dig i det här spelpaketet, under den australiska konsumentlagen
(Australian Consumer Law). Varorna säljs med garantier som inte kan exkluderas under den australiska
konsumentlagen. Du har rätt till byte eller återbetalning för ett större fel och till kompensation för annan
rimligtvis förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte är av
godtagbar kvalitet och felet inte uppgår till ett större fel. Kontakta Activision på e-post
ausupport@activision.com om du har problem med Varorna som har tillhandahållits dig i det här spelpaketet.
Om ersättning eller reparation krävs kommer Activision att ge dig information om tillvägagångssättet. Som en
del av tillvägagångssättet kan du bli tillfrågad att skicka: (1) CD-ROM-/DVD-/Blu-ray Disc-skivan (utan
förpackning och dokumentation) skickad i skyddande emballage; (2) tillbehöret; (3) kopia av daterat kvitto på
inköpet; (4) ditt namn och din returadress, 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.
Bestämmelserna i Ansvarsbegränsningen ovan gäller endast i den mån de är förenliga med Competition and
Consumer Act 2010 (Cth).
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6(B). BEGRÄNSAT HÅRDVARUANSVAR (FÖR BOENDE I ALLA ANDRA LÄNDER UTANFÖR NORDAMERIKA OCH
AUSTRALIEN): Programvarans garanti gäller utöver dina lagstadgade rättigheter som konsument som alltid är
rådande. För mer information gällande Activisions procedurer kring ersättning av Programvaran inom EU och
andra länder utanför Nordamerika och Australien, eller andra kundsupportfrågor, besök:
http://support.activision.com.
7.

BEGRÄNSAT ANSVAR
7(A) FÖR BOENDE I NORDAMERIKA:
ACTIVISION KOMMER INTE ATT KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER ALLMÄNNA
SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING ELLER FUNKTIONSODUGLIG PROGRAMVARA, INKLUSIVE SKADA
PÅ EGENDOM, DATORHAVERI, FUNKTIONSODUGLIGHET OCH, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM
MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, NÅGON FORM AV PERSONSKADA, OAVSETT OM ACTIVISION HAR
UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL EN SÅDAN SKADA. ACTIVISIONS SAMMANLAGDA
SKADESTÅNDSANSVAR SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT FÖR PROGRAMMET. INOM VISSA
STATER/LÄNDER TILLÅTS INTE ANSVARSBEGRÄNSNING HUR LÄNGE AVSEDD GARANTI GÄLLER OCH/ELLER
BEGRÄNSNING AV SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA
GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN
JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.
7(B) FÖR BOENDE UTANFÖR NORDAMERIKA:
INGENTING I DET HÄR AVTALET SKA UNDANTA ACTIVISION FRÅN ANSVAR:
▪ FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR SOM RESULTAT AV FÖRSUMMELSE;
▪ FÖR OLAGLIG FÖRVRÄNGNING; ELLER
▪ FÖR ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS AV LANDETS LAGSTIFTNING.
I ENLIGHET MED DET, SKALL ACTIVISION INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR AFFÄRSFÖRLUSTER; DET ENDA ANSVAR
ACTIVISION HAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ÄR STRIKT BEGRÄNSAT TILL RIMLIGTVIS FÖRUTSEBARA
SÅDANA OCH SKALL INTE UPPGÅ TILL ELLER ÖVERSTIGA FÖLJANDE: DET TOTALA PRISET AV PROGRAMVARAN
(PLUS EVENTUELLA KÖP AV TJÄNSTTILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL) UNDER DEN 12 MÅNADER LÅNGA
ANSVARSPERIODEN; ELLER SUMMAN 500 GBP ELLER MOTSVARANDE SUMMA UNDER GÄLLANDE VÄXELKURS.

8.

HÄVANDE: De rättigheter som tillkommer dig enligt denna licens upphävs omedelbart och utan meddelande
från Activision om du inte uppfyller licensvillkoren. Vid licensens upphävande måste du förstöra alla kopior av
Programvaran och alla dessa tillhörande delar. Du kan även upphäva Avtalet när som helst genom att
permanent ta bort alla installationer av Programvaran, och förstöra alla kopior av Programvaran du har i din
besittning eller har kontroll över. Följande avsnitt gäller även efter detta avtals upphävande: LICENSVILLKOR
(AVSNITT 3), ÄGANDERÄTT (AVSNITT 4), BEGRÄNSAD GARANTI AVSNITT (SEKTIONERNA 6A OCH 6B),
BEGRÄNSAT ANSVAR (AVSNITT 7A OCH 7B), HÄVANDE (AVSNITT 8), SKADESTÅND (AVSNITT 10),
TJÄNSTTILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL (AVSNITT 11), TILLGÄNGLIGHET (AVSNITT 12), TILLGÅNG (AVSNITT 13),
BINDANDE SKILJEDOM OCH AVSÄGELSE FRÅN GRUPPTALAN (AVSNITT 16), JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG
(AVSNITT 17), OCH ÖVRIGT (AVSNITT 18).

9.

För boende i Nordamerika – AMERIKANSKA REGERINGENS BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Programvaran har
utvecklats på privat bekostnad och tillhandahållas som kommersiell datorprogramvara ("Commercial
Computer Software") eller begränsad datorprogramvara ("restricted computer software"). Användning,
duplicering eller avslöjande av den amerikanska regeringen eller en underleverantör till den amerikanska
regeringen lyder under begränsningarna i underparagraf (c)(1)(ii) för rättigheter i klausulerna för teknisk data
och datorprogramvara (Rights in Technical Data and Computer Software) i DFARS 252.227-7013 eller så som
de föreskrivs i underparagraf (c)(1) och (2) i klausulerna för begränsade rättigheter för kommersiell
datorprogramvara (Commercial Computer Software Restricted Rights) i FAR 52.227-19, enligt gällande.
Kontraktören/tillverkaren är Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California
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90405.
10. För boende i Nordamerika – SKADESTÅND: Du samtycker till att försvara och hålla Activision, deras partner,
dotterbolag, licenstagare, kontraktörer, tjänstemän, direktörer, anställda och företrädare skadelösa från alla
skador, förluster, utgifter som uppkommer som en direkt eller indirekt överträdelse av det här Avtalet
och/eller dina handlingar och försummelser i användningen av Programvaran enligt villkoren av det här
Avtalet.
11. TJÄNSTTILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL: "Tjänsttillhandahållet innehåll" består av allt virtuellt material,
information och innehåll som tillhandahålls till användare av Programvaran (exempelvis upplåsningsbart
innehåll, konton, statistik, virtuella föremål, koder, virtuella belöningar, krediter, tillgång, visningar, polletter,
mynt, kraftföremål och anpassningar) i samband med Programvaran, inklusive GHTV och Onlinetjänsten som
du måste "tjäna" eller "köpa" för att kunna erhålla ytterligare innehåll.
Även om Programvaran kan låta dig "tjäna" eller "köpa" Tjänsttillhandahållet innehåll i eller i samband med
spelandet, så äger du inte eller har någon fordring i det Tjänsttillhandahållna innehållet. Om inte uttryckligt
skriftligt, är Tjänsttillhandahållet innehåll som du tar emot licensierat till dig som det föreskrivs häri, och du
har ingen äganderätt till detta i något Tjänsttillhandahållet innehåll. Om inte uttryckligt godkänt av Activision
får du inte sälja, låna ut, hyra ut, byta eller på annat sätt överföra Tjänsttillhandahållet innehåll.
Tjänsttillhandahållet innehåll kan komma att ändras, tas bort, raderas eller dras in av Activision (exempelvis
vid avslutandet av det här Avtalet och/eller upphörandet av onlinestöd för Programvaran enligt Avsnitt 8).
Utan att begränsa ovanstående, Tjänsttillhandahållet innehåll kan inkludera virtuella mynt, poäng eller andra
virtuella valutor ("Virtuell valuta"). Genom att köpa eller på annat sätt anskaffa Virtuell valuta, tilldelas du en
begränsad licens (som kan upphävas av Activision när som helst om inte begränsat av gällande lagstiftning) för
att komma åt och välja bland annat Tjänsttillhandahållet innehåll. Virtuell valuta har inget monetärt värde och
utgör inte valuta eller egendom av något slag. Virtuell valuta kan endast lösas in mot Tjänsttillhandahållet
innehåll, om ens det. Virtuell valuta får inte säljas eller överföras, och får inte bytas ut mot pengar eller någon
annan typ av vara eller tjänst, med undantag för gällande Tjänsttillhandahållet innehåll. Enligt Avsnitt 12, eller
enligt gällande lagstiftning, så är virtuell valuta icke återbetalningsbar. Du har inte rätt till en återbetalning
eller någon annan form av kompensation så som Tjänsttillhandahållet innehåll för icke spenderad Virtuell
valuta och Virtuell valuta är inte utbytbar.
Det kan finnas Tjänsttillhandahållet innehåll (om du väljer att köpa det) som kräver en betalning med riktiga
pengar. Summan finns angiven i Programvaran. Allt Tjänsttillhandahållet innehåll görs tillgängligt på en gång
när du köper det med riktiga pengar och du godkänner att så är fallet och att du inte har någon rättighet att
ändra dig eller avbryta köpet (även kallat "Ångerperiod") när det väl är slutfört.
12. TILLGÄNGLIGHET:
12(A) För boende i Nordamerika: Activision garanterar inte att onlinetjänster, spel eller funktioner
associerade med Programvaran (så som GHTV) ("Onlinetjänster") eller Tjänsttillhandahållet innehåll, kommer
att finnas tillgängliga vid alla tidpunkter eller vid en viss tidpunkt, eller att Activision kommer att fortsätta att
erbjuda Onlinetjänster eller Tjänsttillhandahållet innehåll för en särskild tidsperiod. Activision kan ändra och
uppdatera Onlinetjänsterna eller Tjänsttillhandahållet innehåll utan att meddela dig om detta. Activision
lämnar inga garantier eller utfästelser gällande tillgängligheten för Onlinetjänsterna och förbehåller sig rätten
att ändra eller upphöra med Onlinetjänsterna efter eget godtycke utan att lämna varsel om detta. Detta
inkluderar till exempel att Onlinetjänsterna avvecklas av ekonomiska skäl, på grund av att ett begränsat antal
spelare fortsätter använda tjänsten över tid. OAKTAT NÅGON MOTSATS, SAMTYCKER DU TILL OCH
GODKÄNNER ATT GHTV OCH ANDRA ONLINETJÄNSTER KAN KOMMA ATT AVSLUTAS I SIN HELHET ELLER
DELVIS EFTER ACTIVISIONS EGET GODTYCKE UTAN ATT LÄMNA VARSEL OM DETTA, OCH I SAMBAND MED
AVSLUTANDET AV GHTV ELLER ONLINETJÄNSTERNA KAN ALLT TJÄNSTTILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL
LICENSIERAT TILL DIG UPPHÖRA. DU GODTAR ALLA RISKER AV FÖRLUST ASSOCIERADE MED AVSLUTANDET
AV GHTV, ONLINETJÄNSTERNA OCH EVENTUELLA FÖRLUSTER AV TJÄNSTTILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL.
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12(B) För boende utanför Nordamerika: I enlighet med följande mening lämnar Activision inga garantier att
Onlinetjänsterna eller Tjänsttillhandahållet innehåll är felfritt eller kan brukas utan avbrott. Activision
garanterar att Programvaran, utöver eventuellt Tjänsttillhandahållet innehåll som har köpts för riktiga pengar,
i största del kommer att följa den beskrivning som tillhandahölls vid inköpstillfället och vara av
tillfredsställande kvalitet (alla relaterade tjänster tillhandahållna via dessa kommer att tillhandahållas med
resonabel aktsamhet och färdighet). Activision kan ändra och uppdatera Onlinetjänsterna eller
Tjänsttillhandahållet innehåll utan att meddela dig om detta (förutsatt att sådana ändringar inte resulterar i
funktionalitetsförsämring av Programvaran eller Tjänsttillhandahållet innehåll som har köpts för riktiga
pengar). Activision lämnar inga garantier eller utfästelser gällande tillgängligheten för Onlinetjänsterna
och/eller kostnadsfritt Tjänsttillhandahållet innehåll (ej betalt med riktiga pengar) och förbehåller sig rätten
att ändra eller upphöra dessa efter eget godtycke utan att lämna varsel om detta. Detta inkluderar till exempel
att de avvecklas av ekonomiska skäl, på grund av att ett begränsat antal spelare fortsätter använda tjänsten
över tid. Activision är inte ansvariga för funktionsfel eller prestandaproblem som är orsakade av händelser
utom resonabel kontroll. Om sådana omständigheter resulterar i funktionalitetsförsämring av Programvaran
eller Tjänsttillhandahållet innehåll så kommer din skyldighet att betala för att ladda ned, använda eller få
tillgång till dem att skjutas upp under en sådan period. Activision har rätt att modifiera eller dra in
Onlinetjänsterna och/eller Tjänsttillhandahållet innehåll som har köpts för riktiga pengar efter eget godtycke
efter att ha meddelat dig inom en resonabel tidsperiod. Garantin för Onlinetjänsterna och/eller
Tjänsttillhandahållet innehåll tillhandahålls i enlighet med dina lagstadgade rättigheter som konsument som
alltid är rådande. Se Avsnitt 7 för information om Activisions begränsade ansvar, men ingenting i denna
paragraf påverka dina lagstadgade rättigheter.
13. TILLGÅNG: DU ÄR PERSONLIGT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSKOSTNADER SOM UPPKOMMER
GENOM DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMMET 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 Programvaran. Activision ger inga garantier för att Programvaran kan kommas åt och
användas på alla system, handkontroller eller enheter, via en viss internetleverantör eller i alla länder.
14. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL: Programvaran kan inkludera verktyg med vilka du och andra användare
kan dela användargenererat innehåll ("AGI"). Genom att publicera AGI ger du automatiskt 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 (men i enlighet med gällande
lagstiftning), omnämnande eller erkännande till dig. Du avsäger dig rätten att, och samtycker till att inte,
gentemot Activision eller dess partner, dotterbolag, eller licensgivare, hävda några moraliska eller liknande
rättigheter till något av ditt AGI. 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. Du får endast ladda upp ditt eget AGI till
Programvaran; ladda inte upp någon annans AGI. 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.
För boende i alla andra länder utanför Nordamerika: Användare av Programvaran kan skapa, ladda upp,
ladda ned och använda AGI på egen risk. Om du laddar upp eller gör ditt AGI tillgängligt för andra användare
via Programvaran kontrollerar, övervakar, sponsrar eller äger vi inte ditt AGI, och du anförtror oss att stå värd
och tillhandahålla sådant AGI enligt ovanstående licens.
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Klagomål gällande innehållet i AGI skickas till legalaffairs@activision.com och måste innehålla specifik
information om vilket AGI som är orsaken till klagomålet.
15. För boende i Nordamerika – UPPHOVSRÄTTSINFORMATION:
Om du tror att innehåll som visas i Programvaran och/eller AGI har kopierats på ett sätt som utgör
upphovsrättsintrång, var god skicka vidare denna information till upphovsrättsombudet nedan. Ditt
meddelande om upphovsrättsintrånget måste följa Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du uppmanas
att granska 17 U.S.C. § 512(c)(3) eller konsultera ett juridiskt ombud innan du skickar in ett meddelande här
nedan. För att lämna ett meddelande om upphovsrättsintrång måste du skicka ett skriftligt meddelande som
inkluderar följande till adressen listad nedan: (a) ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din epostadress; (b) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du hävdar utsatts för
upphovsrättsintrång; (c) den exakta URL-adressen eller en beskrivning om var det påstådda materialet som
orsakar intrånget finns; (d) ett yttrande av dig om att du har god tro att den omtvistade användningen inte har
auktoriserats av upphovsrättsägaren, dennes/dess agent eller av lagen; (e) en elektronisk eller fysisk signatur
från personen auktoriserad att företräda ägaren av det upphovsrättsskyddade objektet i fråga; och (f) en
redogörelse från dig, under straffansvar för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt
och att du är upphovsrättsägaren eller auktoriserad att företräda ägaren.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Fax: (310) 255-2152
E-post: legalaffairs@activision.com
Observera att DMCA anför att du kan vara ansvarig för skador (inkluderande kostnader och juridiska
ombudsavgifter) om du medvetet förvanskar materialet eller bedriver rättsstridig verksamhet. Observera även
att informationen i ditt meddelande gällande intrång i upphovsrätten kan komma att tillhandahållas personen
ansvarig för den påstådda överträdelsen.
16. För boende i Nordamerika – BINDANDE SKILJEDOM OCH AVSÄGELSE FRÅN GRUPPTALAN:
BINDANDE SKILJEDOM OCH AVSÄGELSE FRÅN GRUPPTALAN gäller för dig som är bosatt i och/eller
införskaffade och använder Produkten i USA. Detta kan även gälla för dig om du är bosatt i och/eller
införskaffade och använder Produkten utanför USA. Se JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG nedan för detaljer.
Inledande tvistlösning: Activisions kundsupportavdelning är tillgänglig via telefon ((310) 255-2000) eller på
webben (http://support.activision.com) för att hjälpa dig med alla frågor/problem som du må ha gällande
Programvaran. 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.
Bindande skiljedom: Om parterna inte når en överenskommen lösning inom 30 dagar från det datum då den
informella tvistlösningen inleddes enligt paragrafen ovan, 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 Programvaran 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,
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delstatlig eller lokal domstol eller myndighet – skall ha exklusiv befogenhet 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 http://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.
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.
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: 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 NÅGOT
GRUPP- ELLER 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
ogiltigförklaras och annulleras i sin helhet och parterna skall anses inte ha samtyckt till att avgöra tvister
genom skiljedom.
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 beviljats dig för Programvaran i detta Avtal. Endera
parten kan dessutom söka upprättelse i en domstol för förenklade tvistemål gällande dispyter eller anspråk
inom ramarna för denna domstols jurisdiktion.
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 "Bindande skiljedom", "Plats" och "Avsägelse från
grupptalan" genom att skicka ett skriftligt meddelande om ditt beslut att hoppa av detta till: Activision
Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, USA, Attn: Legal. Detta skriftliga
meddelande måste skickas inom 30 dagar efter köp av Programvaran (eller, om inget köp har gjorts, inom 30
dagar från datumet då du först tillgick eller använde Programvaran) – 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.
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17. JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG
Programvaran görs tillgänglig enligt villkoren i detta Avtal. Om du införskaffade eller använder Programvaran
från:
A. För boende i USA, Mexiko och Kanada, så 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 dess
tolkning, utförande, verkställighet och överträdelse), parternas relation med varandra och/eller användning av
Programvaran kommer att lyda under staten Kaliforniens lagar, med uteslutande av tillämpningen av
lagkonfliktprinciper. 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
BINDANDE SKILJEDOM OCH AVSÄGELSE FRÅN GRUPPTALAN ovan, eller som annars bedöms möjliga att lösa
genom skiljedomsförfarande.
B. För boende i EU, så ingår du i ett avtal med Cooperatie Activision Blizzard International UA, Beechavenue
131, 1119RB Schiphol-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 Programvaran. 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.
B. För boende i Australien eller Japan, så ingår du i ett avtal med Cooperatie Activision Blizzard International
UA, Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-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 (Australien eller Japan) i vilket du
införskaffade och använder Programvaran. I den utsträckning gällande lag tillåter samtycker du till
jurisdiktionen i New South Wales, Australien.
D. För boende i resten av världen, om du har skaffat Programvaran från 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 lagar – 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 Programvaran, så långt det är
tillåtet enligt gällande lagstiftning. 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
lagstiftning. 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.
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 BINDANDE
SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSÄGELSE FRÅN GRUPPTALAN.
18. ÖVRIGT: Det här Avtalet är det fullständiga avtalet gällande den här licensen mellan parter och ersätter alla
andra tidigare avtal och framställningar dem emellan. Om det visar sig att villkor i det här Avtalet inte kan
införlivas, skall villkoren som omfattas av detta förändras i den mån som behövs för att införliva villkoren, och
resterande villkor i det här Avtalet skall förbli opåverkade förutom där något annat anges häri.
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