®VIGTIG BESKED TIL BEBOERE I NORDAMERIKA: DENNE AFTALE ER UNDERLAGT BINDENDE MÆGLING
OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅLSRETTIGHEDER SOM BESKREVET NEDENFOR.
GUITAR HERO
SOFTWARELICENSAFTALE
BRUG AF DETTE GUITAR HERO-SOFTWAREPROGRAM (OG ENHVER OPDATERING), ENHVER TILHØRENDE
ONLINETJENESTE ELLER DOWNLOAD, SOFTWARE (HERIBLANDT FIRMWARE) TIL GUITAR HERO-CONTROLLEREN
(samlet "guitar-controlleren"), TILKNYTTEDE MEDIER, UDSKREVNE MATERIALER OG DOKUMENTATION (samlet
"program") ER UNDERLAGT DENNE SOFTWARELICENS OG SERVICEAFTALE ("aftale"). VED AT ÅBNE DENNE PAKKE,
DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE PROGRAMMET ELLER "KLIKKE FOR AT ACCEPTERE" ACCEPTERER DU (1)
BETINGELSERNE I DENNE AFTALE MED ACTIVISIONS FIRMAENTITET SOM FREMSAT I AFSNIT 17 AFHÆNGIGT AF,
HVOR DU ANSKAFFEDE DIG OG ANVENDER PROGRAMMET ("Activision"; OG (2) ACTIVISIONS
FORTROLIGHEDSPOLITIK (KAN LÆSES PÅ http://www.activision.com/legal/privacy-policy). HVIS DU IKKE
ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, HAR DU IKKE TILLADELSE TIL AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER ANVENDE
PROGRAMMET. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, MÅ DU IKKE TRYKKE PÅ "KLIK FOR AT
ACCEPTERE" DEM ELLER INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE PROGRAMMET.
KUN FOR BEBOERE I NORDAMERIKA: HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, KAN DU TILBAGELEVERE DIN
GUITAR-CONTROLLER OG PROGRAMMET OG ANMODE OM EN TILBAGEBETALING FOR GUITAR-CONTROLLEREN OG
PROGRAMMET EFTER GÆLDENDE REGLER OG INDEN FOR TREDIVE (30) DAGE EFTER KØBSDATOEN VED AT
KONTAKTE KUNDESERVICE PÅ TELEFONNUMMER (310) 255-2000 I NORDAMERIKA.
FOR BEBOERE UDEN FOR NORDAMERIKA: Hvis du er under 18 (atten) år gammel, skal du venligst bede din
forælder eller værge om at acceptere denne aftale på dine vegne, før du bruger programmet. Hvis du (eller din
forælder eller værge) ikke accepterer denne aftale, må du ikke bruge eller tilgå programmet eller nogen dele heraf.
Ved at klikke for at acceptere bekræfter du, at du er en "rigtig person", som er over 18 (atten) år gammel, eller hvis
værge eller forælder har accepteret og indvilget i disse servicebetingelser. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE
AFTALE ELLER ACTIVISIONS FORTROLIGHEDSPOLITIK, VIL DINE RETURRETTIGHEDER I FORHOLD TIL PROGRAMMET
VÆRE DÆKKET AF DINE GRUNDLOVSSIKREDE RETTIGHEDER I DET LAND, DU HAR KØBT PROGRAMMET I. BESØG
VENLIGST http://support.activision.com. INTET I DETTE AFSNIT VIL PÅVIRKE DINE GRUNDLOVSSIKREDE
RETTIGHEDER. BEMÆRK VENLIGST, AT DINE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL YDERLIGERE ONLINETJENESTER OG
TJENESTELEVERET INDHOLD ER DÆKKET I AFSNIT 12 OG 13.
ACTIVISION FORBEHOLDER RET TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER I DENNE AFTALE NÅR SOM HELST. GÆLDENDE
ÆNDRINGER VIL BLIVE ANGIVET PÅ http://support.activision.com/license, OG DIN FORTSATTE ANVENDELSE AF
PROGRAMMET UDGØR DIN ACCEPT AF DE GÆLDENDE ÆNDRINGER. HVIS FREMTIDIGE ÆNDRINGER AF AFTALEN
BETYDER, AT DU IKKE OVERHOLDER AFTALEN ELLER IKKE KAN ACCEPTERE DEN, SKAL DU AFSLUTTE OG
ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE PROGRAMMET.
1.

TJENESTER OG YDERLIGERE SERVICEBETINGELSER: ANVENDELSE AF BESTEMTE FUNKTIONER I PROGRAMMET,
HERIBLANDT OPDATEREDE FUNKTIONER, ONLINEFUNKTIONER ELLER MULTIPLAYERFUNKTIONER, KAN KRÆVE
ACCEPT AF YDERLIGERE SERVICEBETINGELSER. DISSE YDERLIGERE SERVICEBETINGELSER VIL BLIVE
PRÆSENTERET FOR DIG, NÅR DE GÆLDENDE KOMPONENTER ELLER FUNKTIONER GØRES TILGÆNGELIGE FOR
DIG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DE YDERLIGERE SERVICEBETINGELSER, KAN DU MULIGVIS IKKE FÅ ADGANG TIL
ELLER ANVENDE SPILFUNKTIONER, DER ER UNDERLAGT DE YDERLIGERE SERVICEBETINGELSER.

2.

LICENS FOR BEGRÆNSET ANVENDELSE: Activision tildeler brugeren ikke-eksklusiv, ikke-omsættelig,
begrænset rettighed og licens til at installere og anvende ét eksemplar af programmets
softwarekomponent(er) til personlig brug. Alle rettigheder, der ikke direkte er givet her, forbeholdes
Activision. Programmet er licenseret, men kan ikke købes til brug. Din licens giver dig ingen titler eller ejerskab
over dette program og skal ikke opfattes som salg af rettigheder til programmet.
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FOR BEBOERE UDEN FOR NORDAMERIKA: For at undgå tvivlsspørgsmål vil intet i afsnit 2 begrænse din ret til
at sælge og overføre den fysiske disk, der indeholder programmet, som du retmæssigt har købt.
3.

LICENSBETINGELSER: Denne licens er underlagt følgende begrænsninger ("licensbegrænsninger"). Enhver
anvendelse af programmet, der strider mod licensbegrænsningerne, vil resultere i øjeblikkelig ophævelse af
din licens, og fortsat anvendelse af programmet vil udgøre en krænkelse af Activisions ophavsret og andre
rettigheder vedrørende programmet.
Du erklærer dig enig i, at du ikke vil tillade eller vil: (1) anvende programmet til kommercielle formål; (2)
anvende programmet på mere end én konsol/enhed på samme tid; (3) kopiere dele af eller hele programmet;
(4) kopiere programmet til en harddisk eller anden lagerenhed, medmindre programmet laver en kopi under
installationen, eller medmindre du downloader programmet fra en Activision-autoriseret onlineforhandler og
uden at begrænse foregående klausul (3); (5) anvende programmet i et netværk, en opsætning med flere
brugere eller en opsætning med fjernadgang, heriblandt enhver onlineanvendelse bortset fra den, der er
indeholdt i programmet; (6) sælge, leje, lease, licensere, distribuere eller på anden måde overføre
programmet; (7) foretage reverse engineering, udlede kildekode, modificere, dekompilere, adskille eller helt
eller delvis skabe afledte produkter af softwaren og anden navnebeskyttet teknologi i programmet ifølge
gældende lovgivning; (8) hacke eller modificere programmet eller skabe, udvikle, modificere, distribuere eller
anvende ethvert uautoriseret softwareprogram til at opnå en fordel i online- eller multiplayerdelen; (9) fjerne,
deaktivere eller omgå navnebeskyttede meddelelser eller mærkater, der indeholdes i programmet; eller (10)
eksportere eller videreeksportere programmet og således krænke gældende lovgivning eller bestemmelser i
USA.
Medmindre udtrykkeligt tilladt af Activision og underlagt gældende lokal lovgivning accepterer du, at guitarcontrolleren (og software heri) ikke må bruges sammen med andre produkter end Guitar Hero-spillet, og din
begrænsede licens til at bruge softwaren i guitar-controlleren er udtrykkeligt betinget af din brug af guitarcontrolleren sammen med et Guitar Hero-produkt. Al anden brug er forbudt, og der gives ingen andre licenser,
hverken udtrykkeligt eller underforstået.
Du accepterer, at du ikke vil udføre følgende handlinger, mens du anvender programmet: (A) chikanere, true,
ydmyge eller på anden måde udsætte andre deltagere, brugere eller andre individer eller væsner for gener
eller ubehag; (B) overføre brugergenereret indhold (som defineret i afsnit 14), som Activision betragter som
forstyrrende, ulovligt, skadeligt, truende, groft, chikanerende, æreskrænkende, vulgært, sjofelt, hadsk eller
racemæssigt, kønsmæssigt, etnisk eller på andre måder stødende; (C) udgive dig for at være en anden person
eller andre væsner, inklusive, men ikke begrænset til, Activision; (D) afbryde programmets normale funktioner
eller på anden vis opføre dig på en måde, der påvirker andre deltagere og/eller den overordnede
programoplevelse negativt; (E) opslå eller transmittere reklamer, kampagnematerialer eller foretage andre
former for salgsfremstød i spillet; (F) bevidst eller ubevidst overtræde gældende love, bestemmelser eller
traktater, mens du bruger eller tilgår programmet; (G) opslå flere beskeder med det samme indhold (som
f.eks. "spam"); eller (H) krænke privatlivets fred eller overtræde andre personers eller væsners rettigheder,
inklusive, men ikke begrænset til, alle former for intellektuelle rettigheder.
Forældre og værger til mindreårige børn i deres varetægt, eller som er under 18 år, accepterer, at I er
ansvarlige for barnets brug af programmet, uanset om det er godkendt af jer eller ej.

4.

EJERSKAB: Alle titler, ejendomsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med
programmet ejes af Activision, underfirmaer af Activision eller Activisions licenshavere. Programmet er
beskyttet af USA's ophavsretslovgivning, internationale ophavsretstraktater og -konventioner samt andre love.
Programmet kan indeholde et bestemt autoriseret materiale, og Activisions licenshavere kan beskytte deres
rettigheder i tilfælde af overtrædelse af denne aftale. DESUAGTET ETHVERT BEVIS PÅ DET MODSATTE
ACCEPTERER OG ANERKENDER DU, AT DU IKKE HAR NOGET EJERSKAB ELLER NOGEN EJENDOMSINTERESSE I
EN KONTO, DER OPBEVARES OG LAGRES PÅ ET ACTIVISION-SYSTEM, OG DU ANERKENDER OG ACCEPTERER
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DESUDEN, AT ALLE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DISSE KONTI ER OG ALTID VIL VÆRE EJET AF OG GÆLDE FOR
ACTIVISION. ACTIVISION KAN SUSPENDERE, OPSIGE, MODIFICERE ELLER SLETTE DISSE KONTI NÅR SOM HELST,
AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG ELLER UDEN ÅRSAG OG MED ELLER UDEN FOREGÅENDE VARSEL.
5.

PROGRAMRETTELSER OG OPDATERINGER: Activision kan udsende eller levere rettelser, opdateringer og
modifikationer af programmet, som skal installeres, for at brugeren kan fortsætte med at anvende
programmet. Activision kan opdatere programmet ved hjælp af fjernadgang uden at meddele det til dig, og du
giver hermed Activision tilladelse til at udsende og anvende disse programrettelser, opdateringer og
modifikationer. Bredbåndsinternet er påkrævet til sådanne patches, opdateringer og modifikationer. Du er
selv ansvarlig for alle udgifter til bredbåndsadgang og -brug.

6.

BEGRÆNSET HARDWAREGARANTI (KUN FOR BORGERE I NORDAMERIKA OG AUSTRALIEN)
6(A) Activision garanterer den oprindelige køber af programmet, at det fysiske medie, som programmet
opbevares på, samt ethvert fysisk tilbehør (samlet "varerne") ikke udviser defekt i hverken materiale eller
fremstilling i 90 dage fra købsdatoen. Hvis varerne viser sig at være defekte inden for 90 dage fra købsdatoen,
vil Activision uden ekstra omkostninger erstatte de pågældende defekte varer inden for den gældende periode
på 90 dage. Erstatningen gennemføres, når programmet modtages (betalt porto og bevis på købsdato
vedlagt), såfremt varerne stadig fremstilles af Activision. Såfremt varerne ikke længere er tilgængelige,
forbeholder Activision sig retten til at udskifte dem med lignende varer af samme eller højere værdi. Denne
garanti er begrænset til varerne, som de oprindeligt blev stillet til rådighed af Activision, og gælder ikke for
almindelig slitage. Garantien bortfalder og annulleres, hvis fejlen skyldes misbrug, mishandling eller
forsømmelse. Alle underforståede garantier beskrevet i bestemmelsen er udtrykkeligt begrænset til perioden
på 90 dage. UD OVER DET HERI FASTSATTE GÆLDER DENNE GARANTI I STEDET FOR ALLE ANDRE
UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE GARANTIER.
For beboere i Nordamerika: Du kan få oplysninger om garantimæssig erstatning ved at kontakte kundeservice
på telefonnummer (310) 255-2000 i Nordamerika. Alternativt kan du gå til http://support.activision.com. Hvis
en erstatning er rimelig, skal du indsende følgende: (1) de oprindelige "varer"; (2) et eksemplar af din
daterede købskvittering; (3) dit navn og din returadresse; (4) en beskrivelse af defekten og det eller de
problemer, du oplever; og (5) hændelsesnummeret/RMA-nummeret, du har fået af kundeservice. I USA skal
du sende varerne til: Technicolor HES Southeast, Attn: Activision Returns - RMA# __________, 437 Sanford Rd.,
Lavergne, TN 37086; uden for USA bedes du gå til http://support.activision.com.
For beboere i Australien: Denne garanti leveres i tilføjelse til andre rettigheder og retsmidler, du har i forhold
til varerne, der er leveret til dig i denne spilpakke, ifølge den australske forbrugerlovgivning. Det garanteres, at
varerne ikke kan ekskluderes ifølge den australske forbrugerlovgivning. Du er berettiget til erstatning eller en
tilbagebetaling ved alvorlig defekt og berettiget til kompensation ved påregnelige tab eller skader. Du er
desuden berettiget til at få varerne repareret eller erstattet, hvis varerne viser sig ikke at være af tilstrækkelig
kvalitet, og det ikke drejer sig om en alvorlig defekt. Kontakt venligst Activision på e-mail til
ausupport@activision.com hvis du oplever problemer med varerne i denne spilpakke. Hvis en erstatning er
påkrævet, vil Activision vejlede dig om den videre procedure. Som led i proceduren kan du blive bedt om at
indsende: (1) disken (ikke manualen eller æsken) i beskyttende indpakning; (2) tilbehøret; (3) en fotokopi af
din kvittering; (4) dit navn og returadresse skrevet eller udskrevet tydeligt; (5) en kort beskrivelse af defekten,
de problemer, du har oplevet, samt det system, du kører softwaren på; og (6) det hændelsesnummer, du har
fået af kundeservice. Du skal muligvis sende en check eller pengebestilling, men såfremt dit krav vurderes som
gyldigt, kan du blive tildelt en tilbagebetaling på dette beløb. Bestemmelserne i ansvarsbegrænsningen
nedenfor vil kun gælde i det omfang, de er tilladt af Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
6(B). BEGRÆNSET HARDWAREGARANTI (KUN FOR BORGERE I ALLE ANDRE LANDE END NORDAMERIKA OG
AUSTRALIEN): Garantien for programmet leveres i overensstemmelse med dine grundlovssikrede rettigheder
som forbruger, der altid vil have forrang. Du kan få oplysninger om Activisions procedurer for erstatning af
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programmet i EU og andre lande uden for Nordamerika og Australien ved at kontakte kundeservice på:
http://support.activision.com.
7.

SKADESBEGRÆNSNING
7(A) KUN FOR BEBOERE I NORDAMERIKA:
ACTIVISION VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER AFLEDTE SKADER SOM FØLGE AF
EJERSKAB, BRUG ELLER FEJL I PROGRAMMET, HERUNDER SKADE PÅ EJENDOM, COMPUTERNEDBRUD ELLER
FEJL OG, I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, SKADESERSTATNING FOR PERSONLIGE
SKADER, SELV I DET TILFÆLDE, AT ACTIVISION ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER.
ACTIVISIONS ERSTATNINGSANSVAR OVERSTIGER IKKE DEN FAKTISKE PRIS, DER ER BLEVET BETALT FOR
LICENSEN TIL AT ANVENDE DETTE PROGRAM. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE EN BEGRÆNSNING FOR,
HVOR LÆNGE EN INDIREKTE GARANTI GÆLDER, OG/ELLER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE
ELLER AFLEDTE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG/ELLER UDELUKKELSE AF OMBYTNING,
GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER BRUGEREN BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG
BRUGEREN HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE.
7(B) FOR BEBOERE UDEN FOR NORDAMERIKA:
INTET I DENNE AFTALE VIL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE ACTIVISIONS ANSVAR OVER FOR DIG:
▪ FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES FORSØMMELSE;
▪ FOR FALSK MARKEDSFØRING; ELLER
▪ FOR ALT ØVRIGT ANSVAR, SOM MULIGVIS IKKE VIL VÆRE BEGRÆNSET ELLER UDELUKKET AF
LOVGIVNINGEN I DIN RETSKREDS.
I HENHOLD TIL DETTE VIL ACTIVISION UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE HOLDES ANSVARLIGE FOR
DIG I FORHOLD TIL FORRETNINGSTAB, OG ACTIVISIONS ENESTE ANSVAR OVER FOR DIG I FORHOLD TIL
EVENTUELLE TAB ER BEGRÆNSET TIL TAB, DER MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES, OG VIL IKKE PÅ NOGEN
MÅDE OVERSTIGE DET STØRSTE BELØB AF FØLGENDE: DEN SAMLEDE PRIS, DU HAR BETALT FOR
PROGRAMMET (PLUS ALT TJENESTELEVERET INDHOLD, DU MÅTTE HAVE BETALT EKSTRA FOR) I LØBET AF DE
SENESTE 12 MÅNEDER FRA DEN DATO, ANSVARET BEGYNDER PÅ; ELLER EN SUM PÅ 500 BRITISKE PUND ELLER
TILSVARENDE I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE VEKSELRATE.

8.

OPHÆVELSE: Denne aftale vil automatisk blive ophævet uden tab af Activisions andre rettigheder, hvis du ikke
overholder aftalens vilkår og betingelser. I tilfælde af ophævelse af denne årsag skal du destruere alle
eksemplarer af programmet og alle dets dele. Du kan desuden ophæve aftalen når som helst ved permanent
at slette enhver installation af programmet og destruere alle eksemplarer af programmet, der er i din
varetægt eller under din kontrol. De følgende regler vil overleve ophævelse af denne aftale:
LICENSBETINGELSER (AFSNIT 3), EJERSKAB (AFSNIT 4), BEGRÆNSET HARDWARE (AFSNIT 6A & 6B),
ANSVARSBEGRÆNSNING (AFSNIT 7A OG 7B), OPHÆVELSE (AFSNIT 8), SKADESLØSHOLDELSE (AFSNIT 10),
SERVICELEVRET INDHOLD (AFSNIT 11), TILGÆNGELIGHED (AFSNIT 12), ADGANG (AFSNIT 13), BINDENDE
MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅL (AFSNIT 16), RETSKREDS OG GÆLDENDE LOVGIVNING
(AFSNIT 17) OG DIVERSE (AFSNIT 18).

9.

For beboere i Nordamerika – BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DEN AMERIKANSKE REGERING: Programmet
er udviklet udelukkende for private udgifter og leveres som "kommerciel computersoftware" eller "begrænset
computersoftware". Anvendelse, kopiering eller afsløring foretaget af den amerikanske regering eller en
underentreprenør er underlagt begrænsningerne i underafsnit (c)(1)(ii) af Rettigheder for teknisk data og
computersoftwareklausuler i DFARS 252.227-7013 eller som fremsat i underafsnit (c)(1) og (2) af Begrænsede
rettigheder for computersoftwareklausuler i FAR 52.227-19 efter gældende regler.
Entreprenøren/producenten er Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica,
California 90405.
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10. For beboere i Nordamerika – SKADESFRIHOLDELSE Du indvilger i at forsvare og holde Activision, dets
samarbejdspartnere, tilknyttede selskaber, licenshavere, entreprenører, direktører, ansatte og agenter
skadesløse fra alle skader, tab og omkostninger, der opstår direkte og indirekte som følge af din
misvedligeholdelse af denne aftale og/eller dine handlinger og udeladelser ved brug af programmet i henhold
til vilkårene i denne aftale.
11. TJENESTELEVERET INDHOLD: "Tjenesteleveret indhold" udgør alle virtuelle materialer, information og indhold
leveret til dig som bruger af programmet (fx indhold, der kan låses op for, konti, egenskaber, virtuelle varer,
koder, gennemførelser, virtuelle belønninger, poletter, adgang, shows, billetter, mønter, opgraderinger,
tilpasninger) i forbindelse med din brug af programmet, deriblandt GHTV og onlinetjenester, som du skal
"optjene", "grinde" og/eller "købe" for at modtage ekstra indhold.
Selv om programmet tillader dig at "tjene", "opnå" eller "købe" tjenesteleveret indhold i spillet eller i
forbindelse med spillet, ejer du ikke og har ikke ejerskabsinteresser i det tjenesteleverede indhold.
Medmindre andet udtrykkeligt er nedskrevet, vil ethvert tjenesteleveret indhold, som du modtager, være
givet i licens til dig som angivet heri, og du har ingen rettigheder hertil. Medmindre det udtrykkeligt tillades af
Activision, må du ikke sælge, låne, leje, bytte eller på anden måde overføre tjenesteleveret indhold. Activision
kan beslutte at ændre, fjerne, slette eller lade tjenesteleveret indhold udgå (f.eks. ved ophævelse af denne
aftale og/eller ophør af onlinesupport af programmet som beskrevet i afsnit 8). Uden at begrænse
ovenstående kan tjenesteleveret indhold inkludere virtuelle mønter, point eller andre virtuelle valutaer
("virtuel valuta"). Ved at købe eller på anden måde anskaffe virtuel valuta får du en begrænset licens (der kan
ophæves af Activision når som helst, medmindre andet angives af gældende lovgivning) for at opnå adgang og
vælge blandt andet tjenesteleveret indhold. Virtuel valuta har ingen værdi som møntfod og udgør ikke en
valuta eller ejendom af nogen art. Virtuel valuta kan kun indløses for andet tjenesteleveret indhold, hvis dette
overhovedet er relevant. Virtuel valuta kan ikke sælges eller overføres og kan ikke omveksles til kontanter
eller til andre varer eller ydelser bortset fra andet tjenesteleveret indhold, hvis dette er relevant. Dette er altid
underlagt afsnit 12, og virtuel valuta kan i henhold til gældende lovgivning ikke refunderes. Du har ikke krav på
tilbagebetaling eller anden form for kompensation som f.eks. tjenesteleveret indhold for ikke anvendt virtuel
valuta, og ubrugt virtuel valuta kan ikke ombyttes.
Visse former for tjenesteleveret indhold (såfremt du vælger at købe det) vil kræve, at du betaler med rigtige
penge, hvor mængden af disse vil være angivet i programmet. Alt tjenesteleveret indhold vil blive gjort
tilgængeligt øjeblikkeligt, når du køber det med rigtige penge, og du anerkender, at dette er tilfældet, og at du
ikke vil have ret til at skifte mening og annullere (nogle gange kendt som "nedkølingsret"), når dit køb er
gennemført.
12. TILGÆNGELIGHED:
12(A) For beboere i Nordamerika: Activision garanterer ikke, at onlinetjenester, spil eller funktioner, der er
tilknyttet programmet (såsom GHTV) (samlet "onlinetjenester"), vil være tilgængelige for altid og på givne
tidspunkter, eller at Activision fortsat vil gøre onlinetjenester eller tjenesteleveret indhold tilgængeligt i en
bestemt periode. Activision kan ændre og opdatere onlinetjenester eller tjenesteleveret indhold uden
foregående varsel. Activision giver ingen garantier eller repræsentationer vedrørende tilgængeligheden af
onlinetjenester og forbeholder sig retten til at modificere eller nedlægge onlinetjenester efter eget skøn og
uden varsel, inklusive f.eks. indstillingen af onlinetjenester af økonomiske årsager, fordi kun et begrænset
antal brugere vælger at fortsætte med at bruge denne onlinetjeneste. DESUAGTET ETHVERT BEVIS PÅ DET
MODSATTE ACCEPTERER OG ANERKENDER DU, AT GHTV OG ANDRE ONLINETJENESTER KAN BLIVE BRAGT
TIL OPHØR HELT ELLER DELVIST NÅR SOM HELST EFTER ACTIVISIONS FORGODTBEFINDENDE OG UDEN
VARSEL, OG I FORBINDELSE MED OPHØRET AF ONLINETJENESTER VIL ALT TJENESTELEVERET INDHOLD, DER
ER I GIVET I LICENS TIL DIG, DESUDEN BLIVE BRAGT TIL OPHØR. DU PÅTAGER DIG ENHVER RISIKO FOR TAB I
FORBINDELSE MED OPHØRET AF GHTV ELLER ANDRE ONLINETJENESTER OG ETHVERT TAB AF
TJENESTEINDHOLD ELLER ANDET.
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12(B) For beboere uden for Nordamerika: Underlagt den følgende sætning garanterer Activision ikke, at
onlinetjenester eller tjenesteleveret indhold vil være tilgængeligt eller fejlfrit når som helst eller på specifikke
tidspunkter. Activision garanterer, at programmet, ud over tjenesteleveret indhold, som er blevet betalt med
rigtige penge, vil svare til den beskrivelse, der er givet af det på købstidspunktet, og at det er af
tilfredsstillende kvalitet (samt at alle tilknyttede tjenester leveret gennem det vil blive leveret med passende
omhu og dygtighed). Activision kan ændre og opdatere onlinetjenester eller tjenesteleveret indhold uden
varsel (altid såfremt sådanne ændringer ikke resulterer i markant forringelse af funktionalitet i programmet
eller tjenesteleveret indhold, som er betalt med rigtige penge). Activision garanterer og lover ikke
tilgængelighed af yderligere onlinetjenester og/eller tjenesteleveret indhold, som er gratis (dvs. ikke betalt for
med rigtige penge) og forbeholder sig retten til at modificere eller bringe dem til ophør uden varsel, deriblandt
af økonomiske grunde, såfremt et begrænset antal brugere for eksempel benytter dem. Activision kan ikke
holdes ansvarlige for manglende udførelse eller forsinkelse af deres pligter forårsaget af begivenheder, de ikke
kan kontrollere. Hvis sådanne omstændigheder resulterer i markant forringelse af programmet eller
tjenesteleveret indholds funktionalitet, vil din pligt til at betale for at downloade, bruge eller tilgå dem blive
suspenderet i løbet af en sådan periode. Activision har ret til at modificere eller bringe onlinetjenester og/eller
tjenesteleveret indhold, der er betalt for med rigtige penge, til ophør efter eget valg og med rimeligt varsel til
dig. Garantien for sådanne onlinetjenester og/eller tjenesteleveret indhold leveres i overensstemmelse med
dine grundlovssikrede rettigheder som forbruger, der altid vil have forrang. Læs venligst afsnit 7 om Activisions
ansvarsbegrænsning – intet i dette afsnit vil dog påvirke dine grundlovssikrede rettigheder.
13. ADGANG: DU ALENE ER ANSVARLIG FOR OMKOSTNINGER HOS TREDJEPART, SOM DU ER UNDERLAGT VED
BRUG AF PROGRAMMET OG TJENESTERNE. Du anerkender og accepterer, at du selv skal stå for
omkostningerne i forbindelse med udstyr, internetforbindelse eller andre forbindelser, der er nødvendige for
at bruge og få adgang til programmet. Activision kan ikke garantere, at du kan få adgang til programmet på
alle konsoller, controllere eller enheder ved brug af bestemte internet- eller andre forbindelsesleverandører
eller i alle områder.
14. BRUGERGENERERET INDHOLD: Programmet kan indeholde muligheden for, at du og andre brugere kan dele
brugergenereret indhold ("UGC"). I gældende lovgivnings videste udstrækninger giver du ved at indsende
brugergenereret indhold automatisk (eller repræsenterer og attesterer, at ejeren af disse rettigheder tydeligt
giver) Activision en evig, verdensomspændende, royalty-fri, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret og licens til at
bruge, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, sub-licensere, skabe værker, der er afledt
af og distribuere denne type brugergenereret indhold eller inkorporere denne type brugergenereret indhold i
andre former, medier eller teknologier, der allerede er kendt, eller som senere bliver udviklet i dette univers,
og du giver Activision tilladelse til ubegrænset anvendelse af det brugergenererede indhold til alle formål,
både kommercielle og ikke-kommercielle, uden kompensation, varsel eller tilskrivning. Du fralægger dig og
indvilger i ikke at håndhæve nogen former for moralske eller lignende rettigheder, du mener at have i forhold
til dit brugergenerede indhold, over for Activision eller nogen af deres partnere, underfirmaer eller
licenshavere. I det omfang, programmet giver andre brugere tilladelse til at tilgå og bruge dit
brugergenererede indhold, giver du også programmets andre brugere tilladelse til at bruge, kopiere,
modificere, opføre og skabe værker, der er afledt af eller på anden måde kommunikere og distribuere dit
brugergenererede indhold på eller gennem programmet uden varsel, tilskrivning eller kompensation. Du må
kun uploade dit eget brugergenererede indhold til programmet og ikke andres brugergenererede indhold.
Activision forbeholder sig retten til (men er ikke forpligtet til) at flytte, blokere, redigere, fjerne eller
deaktivere brugergenereret indhold efter Activisions forgodtbefindende.
For beboere i alle lande uden for Nordamerika: Brugere af programmet skaber, uploader, downloader og
bruger UGC på egen risiko. Hvis du uploader eller gør dit UGC tilgængeligt for andre brugere via vores
program, kontrollerer, overvåger, anbefaler eller ejer vi ikke dit UGC; du bestiller os til at hoste og gøre sådant
UGC tilgængeligt i henhold til ovennævnte licens.
Klager over indhold i UGC skal sendes til legalaffairs@activision.com og skal indeholde oplysninger om det
specifikke UGC, klagen omhandler.
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15. For beboere i Nordamerika – BEMÆRKNING OM OPHAVSRET:
Hvis du har en formodning om, at programmets indhold og/eller det brugergenererede indhold er blevet
kopieret på en måde, der krænker ophavsretten, så indsend følgende oplysninger til nedenstående copyrightagent. Din anmeldelse om krænkelse af ophavsret skal efterkomme Digital Millennium Copyright Act
("DMCA"). Du opfordres til at gennemgå 17 U.S.C. § 512(c)(3) eller konsultere med en advokat, før du sender
en bemærkning som beskrevet herunder. Hvis du ønsker at sende en meddelelse vedrørende krænkelse af
ophavsretsloven, skal du sende en skriftlig besked, der indeholder følgende oplysninger: (a) dit navn, adresse,
telefonnummer og e-mailadresse; (b) en beskrivelse af det ophavsretsbeskyttede værk, som du mener, er
blevet krænket; (c) den præcise URL eller en beskrivelse af, hvor det angiveligt krænkende materiale befinder
sig; (d) en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den anfægtede brug ikke er autoriseret af
ophavsretsindehaveren, dennes agenter eller loven; (e) en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person,
der er autoriseret til at handle på vegne af den person, der ejer ophavsretten; (f) en erklæring fra dig, hvor du
med straffeansvar for mened attesterer, at ovenstående informationer er korrekte, og at du er indehaver af
ophavsrettighederne eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsrettighederne.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
Att.: Activision Business and Legal Affairs
Fax: (310) 255-2152
E-mail: legalaffairs@activision.com
Vær opmærksom på, at DMCA'en foreskriver, at du er ansvarlig for alle skader (inklusive omkostninger og
salær), hvis du forsætligt giver et misvisende billede af, hvorvidt de relevante materialer eller aktiviteter
krænker ophavsretten. Vær desuden opmærksom på, at de oplysninger, der indgår i din meddelelse
vedrørende krænkelse af ophavsretsloven, kan blive udleveret til den person, der er ansvarlig for det
angiveligt krænkende materiale.
16. For beboere i Nordamerika – BINDENDE MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅL:
Disse bestemmelser for BINDENDE MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅL gælder for dig, hvis du
er bosat i og/eller har anskaffet dig og bruger programmet i USA. Disse bestemmelser gælder desuden for dig,
hvis du er bosat i og/eller har anskaffet dig og bruger programmet uden for USA. Se OMRÅDE OG GÆLDENDE
LOVGIVNING nedenfor for yderligere oplysninger.
Foreløbig afgørelse af uoverensstemmelser: Activision kundeserviceafdeling kan kontaktes på telefon ((310)
255-2000) og på internettet (http://support.activision.com) og kan besvare dine spørgsmål vedrørende
programmet. De fleste spørgsmål kan hurtigt besvares på denne måde til kundens tilfredsstillelse. Parterne
skal gøre deres bedste for at løse eventuelle uoverensstemmelser, krav, spørgsmål eller uenigheder direkte
gennem konsultationer og forhandlinger i god tro, hvilket vil være en forudsætning for begge parter ved
indledningen af søgsmål eller mæglinger.
Tvungen mægling: Hvis parterne ikke kan blive enige om en løsning inden for en periode på 30 dage fra den
dag, hvor den uformelle afgørelse bliver søgt i henhold til afsnittet ovenfor, må begge parter indlede bindende
mægling som den eneste løsningsmetode i henhold til nedenstående betingelser. Alle krav, der måtte opstå
som følge af eller i forbindelse med denne aftale (inklusive dens fortolkning, stiftelse, opfyldelse og brud),
parternes forhold til hinanden og/eller din brug af programmet vil endeligt blive afgjort ved bindende
mægling, der er administreret af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til forordningerne i
dennes kommercielle mæglingsregler og efterfølgende procedurer for kunderelaterede uoverensstemmelser i
AAA, uden at medregne de regler eller procedurer, der er bestemmende for eller giver mulighed for
gruppesøgsmål. Det er udelukkende mægleren og ikke en føderal, statslig eller lokal domstol eller agentur, der
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har autoriteten til at løse alle uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen, anvendeligheden, eksigibiliteten
eller indgåelsen af denne aftale, inklusive, men ikke begrænset til, ethvert krav om, at dele af eller hele denne
aftale er ugyldig eller omstødelig, eller hvorvidt et krav skal underlægges mægling. Mægleren skal være
bemyndiget til at bevilge de samme løsninger, som ville være tilgængelige ved en domstol eller billighedsret.
Mæglerens kendelse skal være bindende for begge parter og kan blive registreret som dom ved enhver
sagkyndig domstol. De kommercielle mæglingsregler, der er gældende for mæglingen, kan rekvireres
på http://www.adr.org eller ved at kontakte AAA på telefonnummer (800) 778-7879. I det omfang, at
mæglingens sagsgebyr overstiger omkostningerne ved at anlægge sag, vil Activision betale de ekstra
omkostninger. Mæglingsreglerne vil i visse tilfælde desuden give dig mulighed for at generhverve
advokatsalær. Parterne er indforståede med, at de uden denne regel ville have retten til at sagsøge og få en
retssag med jury. Parterne er desuden indforståede med, at mæglingens omkostninger kan overstige
omkostningerne ved en retssag, og at retten til opdagelse kan være mere begrænset i en mægling end i en
retssag.
Område: Hvis du er bosat i USA vil mæglingen foregå et fornuftigt placeret sted i USA, der er belejligt for
dig. For dem, der er bosat uden for USA, gælder det, at mæglingen vil blive indledt i Los Angeles, Californien,
USA, og at du og Activision accepterer at indordne jer i forhold til den personlige jurisdiktion ved føderale og
statslige domstole i Los Angeles, Californien, for at kunne igangsætte mæglingen, udsætte retsprocessen
under mæglingen eller at bekræfte, modificere, ophæve eller indgå den kendelse, der bestemmes af
mægleren.
Frafaldelse af gruppesøgsmål: Parterne accepterer desuden, at enhver form for mægling udelukkende vil blive
udført i deres kapacitet som individer og ikke som gruppesøgsmål eller andre repræsenterende søgsmål, og
parterne frasiger sig eksplicit alle rettigheder til at anlægge gruppesøgsmål eller søge erstatning som gruppe.
DU OG ACTIVISION ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN REJSE KRAV MOD HINANDEN I JERES
INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN GRUPPE ELLER I NOGEN
REPRÆSENTATIV ROLLE. Hvis en domstol eller en mægler beslutter, at frafaldelsen af gruppesøgsmål som
beskrevet i denne paragraf er ugyldig eller ikke kan håndhæves af hvilken som helst årsag, eller at mæglingen
kan fortsætte på gruppebasis, annulleres hele den mæglingsregel, der er beskrevet ovenfor, og det vurderes,
at parterne ikke er blevet enige om mægling.
Undtagelse – Intellektuel ejendomsret og retssager med mindre krav: Uanset parternes beslutning om at
løse uoverensstemmelser gennem mægling, er det tilladt begge parter at indgive et sagsanlæg ved en statslig
eller føderal domstol i forbindelse med patenter, ophavsret, moralske rettigheder, varemærker og
forretningshemmeligheder, men ikke krav i forhold til licensen, du har fået til programmet ifølge denne
aftale. Begge parter kan desuden søge erstatning i retssager med mindre krav vedrørende
uoverensstemmelser eller krav, der ligger inden for denne domstols jurisdiktion.
30 dages frameldingsret: Du har ret til at framelde dig og til ikke at være forpligtet til de bestemmelser
vedrørende mægling og frafaldelse af retten til gruppesøgsmål, som er beskrevet i afsnittene "Bindende
mægling", "Område" og "Frafaldelse af gruppesøgsmål" ved at sende en skriftlig meddelelse vedrørende din
beslutning om at melde dig fra til følgende adresse: Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard,
Santa Monica, CA 90405-3032, Attn: Juridisk info. Meddelelsen skal være afsendt senest 30 dage efter køb af
programmet (hvis der ikke er tale om et køb, så senest 30 dage efter den dag, hvor du først fik adgang til eller
begyndte at bruge programmet), ellers vil du være bundet til mægling om uoverensstemmelser i henhold til
de betingelser, der er beskrevet i ovennævnte paragraffer. Activision vil heller ikke være bundet af disse
mæglingsforordninger, hvis du framelder dig dem.
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17. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOVGIVNING
Programmet stilles til rådighed i henhold til betingelserne i denne aftale. Hvis du anskaffer dig og bruger
programmet i:
A. Kunder i USA, Mexico eller Canada indgår en kontrakt med Activision Publishing med adresse på 3100
Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, USA, og alle krav eller spørgsmål, der opstår som følge
af denne aftale (inklusive fortolkning, påstande om brud vil være underlagt lovene i staten Californien uden
reference til statens bestemmelser om lovmæssige konflikter. Desuden giver vi begge uigenkaldelig tilladelse
til, at alle retlige krav, der måtte være underlagt undtagelserne i mæglingsaftalen som beskrevet i BINDENDE
MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅL ovenfor, eller som på andre måder kan mægles,
udelukkende må bedømmes af de føderale og statslige domstole i Los Angeles i Californien.
B. Kunder i EU indgår en aftale med Cooperatie Activision Blizzard International UA på Beechavenue 131,
1119RB Schipohol-Rijk i Holland. England og Wales' lovgivning dækker fortolkningen af denne aftale og gælder
for alle krav i forbindelse med brud på den uden reference til konflikt mellem lovprincipper. Alle andre
retskrav, inklusive retskrav vedrørende love om forbrugerbeskyttelse, urimelig konkurrence og skadevoldende
handlinger vil være underlagt lovene i det EU-medlemsland (f.eks. Storbritannien, Den Franske Republik eller
Forbundsrepublikken Tyskland), hvor du anskaffede dig og bruger programmet. Desuden, og med hensyn til
jurisdiktionen, kan du vælge mellem domstolene i det land (f.eks. Storbritannien, Den Franske Republik eller
Forbundsrepublikken Tyskland), hvor du anskaffede dig og bruger programmet, de alternative domstole i
England og Wales eller andre domstole, der er gældende i henhold til Bruxelles-regulativet EC 44/2001.
C. Kunder i Australien eller Japan indgår kontrakt med Cooperatie Activision Blizzard International UA med
adresse på Beechavenue 131, 1119RB Schipohol-Rijk, Holland. Australiens lovgivning dækker fortolkningen af
denne aftale og gælder for alle krav i forbindelse med brud på den uden reference til konflikt mellem
lovprincipper. Alle andre retskrav, inklusive retskrav vedrørende love om forbrugerbeskyttelse, urimelig
konkurrence og skadevoldende handlinger vil være underlagt lovene i det land, hvor du anskaffede dig og
bruger produktet (enten Australien eller Japan). I henhold til gældende lovgivning accepterer du domstolenes
myndighed i New South Wales i Australien.
D. For kunder i resten af verden. Hvis du har anskaffet dig og bruger programmet i lande uden for dem, der er
beskrevet i afsnit A, B og C ovenfor, gør du dette på eget initiativ og er alene ansvarlig for at efterleve de
lokale love, hvis, og i det omfang, de lokale love er gældende, og du på tydelig vis holder Activision skadesløs
fra alle retskrav, tab, injurier, skader eller omkostninger, som måtte opstå som følge af din brug af
programmet, i det omfang det er tilladt under gældende lovgivning. Activision giver ingen garanti for eller
fremstilling af, at brugen af programmet lever op til den gældende lovgivning i de lande, der er beskrevet i
afsnit A, B og C ovenfor. Yderligere brug af programmet og alle krav, der måtte opstår som følge af eller i
forbindelse med programmet eller denne aftale, vil i gældende lovgivnings videste udstrækning være
underlagt lovgivningen i England og Wales uden reference til konflikt mellem lovmæssige principper, og du
accepterer domstolenes myndighed i England og Wales.
Hvis en bruger uden for USA har ret til at indlede og/eller deltage i retssager i USA, så indvilger denne bruger i
at være underlagt bestemmelserne i BINDENDE MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅL ovenfor i
den videste udstrækning tilladt under gældende lovgivning.
18. DIVERSE: Denne aftale udgør hele aftalen om licensen mellem parterne og afløser alle tidligere aftaler og
fremstillinger mellem dem. Medmindre andet udtrykkeligt angives heri, gælder det, at hvis nogen
bestemmelse i denne aftale anses for uigennemførlig, skal en gældende bestemmelse kun forbedres til det,
der er nødvendigt for at gøre den gennemførbar, og de resterende bestemmelser i denne aftale berøres ikke
heraf, medmindre andet angives udtrykkeligt.
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