15. august 2014
VIGTIGT: DENNE AFTALE ER UNDERLAGT BINDENDE MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅLSRETTIGHEDER SOM BESKREVET I SEKTION 21
PRODUKT- OG TJENESTEAFTALE (“aftalen”)
Du accepterer, at din brug af denne Activision-software, deriblandt, men ikke begrænset til, webside, applikation til
mobiltelefon eller tablet (”app”), -konto ("konto"), tjeneste eller anden ejendom (inklusive tjenester og/eller indhold
leveret af tjenester som beskrevet nedenfor), der er drevet og leveret af Activision, inklusive alle rettelser,
opdateringer og downloadet indhold (samlet "produkt" eller "produkter"), der opslår, linker til eller på andre måder
inkorporerer denne aftale, vil være underlagt betingelserne i denne aftale.
Activision og deres licenshavere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er overdraget udtrykkeligt til dig. Brug af
produktet er også underlagt accept af Activisions fortrolighedspolitik ("fortrolighedspolitikken"), som du kan se på
http://s.activision.com/privacy/privacy.html.
Læs og bedøm denne aftale samt fortrolighedspolitikken, inden du bruger dette produkt.
Lad være med at købe, downloade eller bruge produktet, hvis du ikke er enig i eller ikke kan
acceptere betingelserne i denne aftale eller fortrolighedspolitikken.
Hvis du allerede har købt produktet i cd-rom- eller dvd-format og ikke er enig i eller ikke kan
acceptere betingelserne i enten denne aftale eller fortrolighedspolitikken, skal du returnere
den uåbnede æske indeholdende cd-rom eller dvd inden for 30 dage efter købstidspunktet
sammen med købskvittering for at kunne anmode om en refusion, og du accepterer, at dette
udelukkende er gældende for dig personligt. Du kan få flere oplysninger ved at gå til
support.activision.com eller ringe til support på (310) 255-2000 (kun i USA).

Ved at bruge dette produkt accepterer du betingelserne i denne aftale og fortrolighedspolitikken
og erklærer dig enig i de gældende betingelser, der er beskrevet nedenfor.
KUN FOR TABLETS OG MOBILPRODUKTER: Når der I denne aftale refereres til “CD-ROM” eller
“DVD” i forbindelse med produktformat, indbefatter det software.

BEGRÆNSET GARANTI FOR DISK OG TILBEHØR
Ud over og i tilføjelse til PRODUKTGARANTIEN og ANSVARSFRASKRIVELSEN nedenfor yder Activision en garanti til
den oprindelige køber af produktet i cd-rom- eller dvd-format for, at mediet, som produktet er optaget på, vil
være fri for defekter i materiale og fremstilling i 90 dage ("begrænset diskgaranti") samt at alt tilbehør ("tilbehør")
vil være fri for defekter i materiale og fremstilling i 180 dage ("begrænset tilbehørsgaranti") fra købstidspunktet.
Godtgørelsen i den begrænsede diskgaranti og den begrænsede tilbehørsgaranti tilfalder udelukkende køberen i
tilfælde af sådanne defekter og træder i stedet for alle andre udtrykkelige garantier. Alle underforståede garantier
for disken eller tilbehøret beskrevet af bestemmelsen, deriblandt, men ikke begrænset til, underforstået garanti
for salgbarhed eller egnethed til et specifikt formål, er i varighed udtrykkeligt begrænset til de perioder på 90 og
180 dage, der er beskrevet herover. I forbindelse med forbrugerkøb uden for USA har forbrugere muligvis andre
eller yderligere rettigheder afhængigt af lovgivningen i det land, hvor produktet købes. Activision forbeholder sig
retten til at modificere denne begrænsede diskgaranti og/eller den begrænsede tilbehørsgaranti når som helst og
fra tid til anden efter eget forgodtbefindende.
Hvis disken viser sig at være defekt inden for 90 dage, eller materialet i eller fremstillingen af tilbehøret viser sig
at være defekt inden for 180 dage efter det oprindelige købstidspunkt, skal du henvende dig ved købsstedet eller
kontakte Activisions kundeservice med en kvittering for at få en refusion eller en erstatningsvare. Såfremt
tilbehøret ikke længere er tilgængeligt, forbeholder Activision sig retten til at udskifte det med et lignende
produkt af samme eller højere værdi. Alt udskiftningstilbehør vil være nyt eller let brugt og er funktionsmæssigt
sammenligneligt med det oprindelige tilbehør.
Denne begrænsede diskgaranti og begrænsede tilbehørsgaranti gælder ikke for normal slitage og vil ikke træde i
kraft, hvis defekten er opstået som følge af misbrug eller forsømmelse. Afhængigt af produktet kan der findes
yderligere oplysninger om begrænsede garantier i selve produktet og/eller i ledsagende dokumentation.
BEGRÆNSET GARANTI FOR DISK OG TILBEHØR – ERSTATNINGSVARER
Kontakt venligst kundeservice i forbindelse med alle erstatninger som følge af den begrænsede diskgaranti og den
begrænsede tilbehørsgaranti for at finde ud af, om en erstatningsvare er nødvendig. Varer vil ikke blive udskiftet,
medmindre du har kontaktet Activisions kundeservice på forhånd og følger proceduren for godkendelse af
returmateriale. Alternativt kan du også prøve at returnere produktet til købsstedet sammen med din oprindelige
kvittering. Visse butikker vil tage mod returneringer af defekte produkter. Ellers skal du venligst kontakte
kundeservice via telefon eller følge vejledningen på support.activision.com. Du kan finde de mest opdaterede
kontaktoplysninger og åbningstider for dit land og sprog på denne webside.
Telefon
USA: (310) 255-2000
I EU og andre lande skal du venligst besøge support.activision.com
Kundeservice vil hjælpe dig med at afgøre, om en erstatningsvare er nødvendig. Hvis der kræves en
erstatningsvare, vil vi sætte dig ind i proceduren for godkendelse af returmaterialer ("RMA"). Som led i RMAproceduren kan du blive bedt om at sende: (1) disken (ikke manualen eller æsken) i beskyttende indpakning; (2)
tilbehøret; (3) en fotokopi af din kvittering; (4) dit navn og returadresse skrevet eller printet 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. Bemærk venligst, at du i visse lande også kan blive bedt om at
sende en check eller pengebestilling pr. garantimæssig erstatningsvare. Såfremt dit krav vurderes som gyldigt,
kan du blive tildelt en refusion på dette beløb.

Medmindre andet angives af kundeservice, skal du venligst sende RMA-erstatninger (helst med anbefalet post)
til:
USA: Technicolor HES Southeast

Attn: Activision Returns - RMA# __________
437 Sanford Rd.
Lavergne, TN 37086

I EU og andre landeskal du venligst besøge support.activision.com
PRODUKTGARANTI – ANSVARSFRASKRIVELSE
UD OVER SOM BESKREVET OVEN FOR MED HENSYN TIL BEGRÆNSET DISK- OG TILBEHØRSGARANTI OG I VIDESTE
UDSTRÆKNING AF GÆLDENDE LOVGIVNING BLIVER PRODUKTET LEVERET “SOM BESET”, OG ACTIVISION KAN
IKKE GARANTERE, AT PRODUKTET ER FEJLFRIT OG IKKE BLIVER AFBRUDT, AT FEJL BLIVER UDBEDRET, AT
PRODUKTET ER VIRUSFRIT OG FRI FRA ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT PRODUKTETS
INDHOLD VIL VÆRE NØJAGTIGT.
ACTIVISION FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I LOVENS VIDESTE UDSTRÆKNING, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, IMPLICITTE
GARANTIER OM SALGBARHED OG BRUGBARHED I FORBINDELSE MED BESTEMTE FORMÅL, SAMT AT
PATENTER IKKE ER KRÆNKET.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR.
A.

I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING KAN ACTIVISION, DERES
FORÆLDRE- ELLER DATTERSELSKABER, LICENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE HOLDES
ANSVARLIGE FOR SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF (A) BRUGEN AF
ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB
AF GOODWILL, ARBEJDSOPHØR, COMPUTERFEJL ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER, (B) TAB ELLER SKADE PÅ
FIGURER, KONTOER, STATISTIKKER, INVENTAR, VIRTUELLE VARER ELLER BRUGEROPLYSNINGER ELLER (C)
SERVICEAFBRYDELSER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ISP-FORSTYRRELSER, SOFTWARE- ELLER
HARDWAREFEJL, FEJL VED BETALINGSLØSNINGER HOS TREDJEPART ELLER ANDRE TJENESTER, ELLER
ANDRE BEGIVENHEDER DER KAN RESULTERER I TAB AF DATA ELLER TJENESTEAFBRYDELSER. ACTIVISION
VIL ALDRIG VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER ANDRE FOR HVERKEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE,
SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE, FJERNE, SPEKULATIVE STRAFFE ELLER FØLGENDE SKADER.

B.

ACTIVISION VIL ALDRIG KUNNE HÆFTE FOR MERE END DET BELØB, DU HAR BETALT OS I LØBET AF DE
SENESTE 12 MÅNEDER OP TIL DET TIDSPUNKT, HVOR ÅRSAGEN TIL DIN HANDLING OPSTOD, ELLER
PRODUKTETS KØBSPRIS (DET HØJESTE TAL ER GÆLDENDE).

C.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM BEGRÆNSET DISKGARANTI, BEGRÆNSET TILBEHØRSGARANTI,
PRODUKTGARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING: EFTERSOM VISSE STATER ELLER
RETSKREDSE IKKE TILLADELSER FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER, UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNING
AF ANSVAR FOR FØLGENDE, TILFÆLDIGE ELLER ANDRE FORMER FORMER FOR SKADER, VIL DU I SÅDANNE
STATER ELLER RETSKREDSE HAVE ANDRE ELLER YDERLIGERE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN
I DET LAND, HVOR DU GYLDIGT HAR ERHVERVET DIG OG BRUGER PRODUKTET, OG ACTIVISIONS OG DERES
PARTNERES ANSVAR ER I DISSE TILFÆLDE BEGRÆNSET TIL LOVENS VIDESTE UDSTRÆKNING.
Medlemsstater i EU Som beskrevet i afsnit 23 vil Activision være ansvarlig i henhold til lovens
bestemmelser i tilfælde, hvor der er tale om (a) bevidst forsømmelse, (b) grov uagtsomhed, (c) brud på
gældende produktansvarslove. Uden at det begrænser ovenstående er Activision kun ansvarlig for
moderat uagtsomhed i tilfælde, hvor der er tale om brud på ”materielt” og kontraktligt ansvar i henhold
til aftalen, hvor bruddet kan sætte aftalens formål på spil. Under sådanne omstændigheder vil Activisions

ansvar være begrænset til typiske og forudsigelige skader; under andre omstændigheder kan Activision
ikke holdes ansvarlige for moderat forsømmelse. INTET VIL FRASKRIVE ACTIVISION FOR DERES ANSVAR
FOR DØD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF DERES FORSØMMELSE
Australien: Australsk forbrugerlovgivning giver dig visse lovmæssige garantier, og der er intet i denne
aftale, der bør påvirke disse rettigheder. Dine købte produkter indeholder garantier, der ikke kan
ekskluderes under australsk forbrugerlovgivning; du har ret til refusion ved større fejl og kompensation for
andre påregnelige tab eller skader; du har også ret til at få dine varer repareret eller erstattet, hvis de ikke
har en acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke svarer til en større fejl. Bestemmelserne i
ansvarsbegrænsningen herover vil kun gælde i det omfang, at de er tilladt af Competition and Consumer
Act 2010 (Cth).

1

BERETTIGELSE

1.1

For at bruge visse produkter og tjenester og oprette en konto skal du:
•
•
•

imødekomme minimumsalderskravene
acceptere betingelser fra tredjepart – se afsnit 14
åbne en konto, der er leveret og drevet af Activision – se afsnit 3 og 8

1.2

Underlagt eventuelle aldersmærkninger og andre begrænsninger kan du kun bruge dette produkt og oprette
en konto i overensstemmelse med eventuelle betingelser fra tredjepart, og hvis du (a) er mindst 18 år gammel
og en "naturlig person" i dit land, og du har læst og forstået betingelserne i denne aftale og Activisions
fortrolighedspolitik, eller (b) hvis du er forælder eller værge og har læst og accepteret betingelserne i denne
aftale og Activisions fortrolighedspolitik på dine egne vegne og på vegne af dit barn, hvis det er under 18 år
gammelt. Ved at bruge produktet bekræfter du, at du vil overholde bestemmelserne i dette afsnit, og at vi
holder os til dem. Selskaber, firmaer med begrænset hæftelse, partnerskaber og andre juridiske eller
forretningsmæssige enheder kan ikke oprette en konto. Individer, der af Activision er blevet udelukket fra at
bruge produktet, må ikke oprette eller bruge en konto, og de kan blive retsforfulgt for at gøre det. Ved at
acceptere denne aftale angiver du hermed og garanterer, at du imødekommer disse berettigelseskrav.

1.3

Activision anbefaler, at forældre og værger gør sig bekendte med forældrekontrol-mulighederne på diverse
systemer (som beskrevet nedenfor), som de giver deres barn, og overvåger barnet, når det er online. Børn
under 13 bør ikke benytte et produkt online uden deres forældres vidende.

2

LICENS

2.1

Du tildeles og bevilges af Activision en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv licens til at bruge produktet til
ikke-kommercielle formål. Licensen til at bruge produktet kan ikke overdrages i den videste udstrækning
tilladt under gældende lovgivning. Du må ikke leje, låne, sælge, redistribuere eller sublicensere produktet. Du
må ikke kopiere mere end et eksemplar til egne sikkerhedskopieringsformål (medmindre denne licens
tydeligt giver tilladelse til det, eller der er andre gældende betingelser, forhold eller brugsregler),
dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, forsøge at aflede kildekoden, modificere eller skabe

værker, der er afledt af produktet, alle opdateringer eller dele deraf (bortset fra og kun i den udstrækning at
ovenstående begrænsninger er forbudt af den gældende lovgivning, eller i den udstrækning at dette er tilladt
i de licensbetingelser, der vedrører brugen af eventuelle open source-komponenter, der måtte være
inkluderet i den licenserede applikation). Du må ikke fjerne eller ændre Activisions eller licensgivernes
varemærker eller logoer, eller de juridiske bemærkninger, der er inkluderet i produktet eller beslægtede
aktiver. Ethvert forsøg på at bruge produktet på en måde, der bryder med betingelserne i denne aftale er en
overtrædelse af Activisions og licensgivernes rettigheder. Hvis du bryder betingelserne i denne aftale, kan du
blive retsforfulgt eller mødt med erstatningskrav. Betingelserne i denne aftale gælder også for alle
opdateringer, leveret af Activision, der erstatter og/eller supplerer produktet, medmindre denne opdatering
er underlagt en separat (og/eller opdateret) aftale, hvorefter betingelserne i denne aftale vil være gældende.
2.2

Hvis produktet er en applikation, er følgende gældende, medmindre andet udtrykkeligt er autoriseret på skrift
af Activision:
•
•

2.3

Installationen og brugen er begrænset til godkendte systemer; og
det er forbudt at gøre kopier af applikationen tilgængelige på netværk, hvor de kan bruges eller
downloades af flere brugere.

Den licens, du hermed bliver tildelt, er også underlagt de begrænsninger, der er beskrevet nedenfor. Enhver
brug af produktet, der bryder disse begrænsninger, er et brud på kontrakten i denne aftale og resulterer i
øjeblikkelig genkaldelse af licensen og bliver betragtet som overtrædelse af Activisions ophavsrettigheder og
andre rettigheder forbundet med produktet. Du erklærer dig enig i, at du aldrig under nogen
omstændigheder vil:
A.

bruge, udvikle, hoste eller distribuere snyd, automatiseringssoftware (bots), modificerede lobbyer,
hacks, modificeringer eller andet uautoriseret tredjepartssoftware i forbindelse med produktet, eller
at deltage i nogen form for snyd, forstærkninger eller boosting for at opnå (eller for at lade andre
opnå) fordele i forbindelse med brugen af produktet.

B.

Udnytte eller foretage reverse engineering af produktet (eller dets dele) til kommercielle formål,
inklusive, men ikke begrænset til: (a) at gøre det muligt at bruge produktet på en internetcafe, et
computerspilscenter eller andre steder med en fysisk beliggenhed uden tydelig skriftlig tilladelse fra
Activision, (b) at indsamle valuta, genstande eller ressourcer i spillet med henblik på salg uden for
produktet uden tydelig skriftlig tilladelse fra Activision, (c) udføre tjenester i spillet mod betaling uden
for spillet, som f.eks. power-leveling; eller (d) salg af kontoer, login-informationer eller andre
produktmaterialer, adgange eller rettigheder.

C.

bruge uautoriseret software fra tredjepart, der opfanger, “miner” eller på anden måde indsamler
informationer fra eller gennem produktet.

D.

være vært for, levere eller udvikle matchmaking-tjenester til produktet, eller at opfange, emulere eller
videresende de kommunikationsprotokoller, der bliver brugt af Activision, på nogen måde, til noget
formål, inklusive, men ikke begrænset til, uautoriseret spil over internettet, netværksspil eller som en
del af netværk med opsamlet indhold, medmindre der er givet tydelig skriftlig tilladelse af Activision.

E.

muliggøre, skabe eller vedligeholde uautoriserede forbindelser til produktet, inklusive, men ikke
begrænset til: (a) enhver forbindelse til enhver uautoriseret server, der emulerer, eller forsøger at
emulere, produktet. (b) enhver forbindelse der bruger programmer eller værktøjer, som ikke tydeligt
er blevet godkendt af Activision på skrift.

F.

overtræde enhver relevant lov eller regulativer i forbindelse med din brug af produktet.
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G.

afbryde eller assistere i afbrydelsen af: (a) enhver computer, system eller server, der bruges til at
understøtte produktet med, eller (b) enhver anden spillers brug af produktet. ETHVERT FORSØG FRA
DIN SIDE PÅ AT AFBRYDE PRODUKTET ELLER UNDERGRAVE DEN LOVLIGE DRIFT AF PRODUKTET KAN
VÆRE EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFERETLIGE ELLER CIVILRETLIGE LOVE.

H.

forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af produktet på nogen måde eller med nogen systemer,
inklusive, men ikke begrænset til, indledning af tjenestenægtelsesangreb, spam, hacking eller uploads
af computervirus eller tidsbomber; eller

I.

reproducere, distribuere, fremvise, overføre eller bruge produktet eller dets dele på måder, der ikke
tydeligt er autoriseret af Activision.

TJENESTER
Ud over de licenser, der giver dig tilladelse til at bruge Activisions eller dets licensgiveres intellektuelle
ejendom som beskrevet i sektion 2 ovenfor, vil nogle også indeholde spilfunktioner eller indhold, der
udelukkende er tilgængeligt gennem online-hosting og/eller onlinetjenester og funktioner, der er leveret af
Activision (”Tjenester, som du kan blive bedt om at oprette en Activision-konto til ("konti")”). Som beskrevet
i afsnit 4 skal du selv anskaffe dig den nødvendige internetforbindelse for at bruge produktet, ligesom du selv
skal betale udgifter og omkostninger. Alle disse tjenester bliver leveret af Activision på en personlig, ikkekommerciel og ikke-overførbar basis. Alle sådanne tjenester er underlagt betingelserne i denne aftale og
Activisions fortrolighedspolitik og alle gældende betingelser for disse tjenester som beskrevet i afsnit 8
herunder, og du skal muligvis oprette en Activision-konto for at bruge visse funktioner og tjenester.

4

ADGANG OG PRIS I FORBINDELSE MED BRUG AF PRODUKTET OG TJENESTER

4.1

DU ER ALENE ANSVARLIG FOR DE TREDJEPARTSUDGIFTER, DU MÅTTE PÅDRAGE DIG, MENS DU BRUGER
PRODUKTET OG TJENESTER. 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 produktet. Activision kan ikke garantere, at du kan få adgang til produktet på alle personlige
computere, spillekonsoller, smartphones, tablets eller andre enheder (hver især en "enhed" eller samlet
"enheder"), ved brugen af bestemte internet- eller andre forbindelsesleverandører, eller i alle lande.

4.2

DU INDVILGER I AT BETALE ALLE GEBYRER OG GÆLDENDE SKATTER, DER BLIVER PÅLAGT DIG PÅ GRUND AF
DIN ELLER ANDRES BRUG AF ET PRODUKT PÅ DIT SYSTEM. I gældende lovgivnings videste udstrækning er
du ansvarlig for al brug af produktet eller Activision-konti, der er tilknyttet din brug af produktet, samt alle
udgifter i forbindelse med køb foretaget via produktet eller Activision-konti tilknyttet produktet. Du skal
straks indrapportere enhver form for uautoriseret brug af dit brugernavn, adgangskode, Activisionkontooplysninger eller andre kontorelaterede sikkerhedsbrud til Activision. Sådanne henvendelser skal
foretages via kundeservice-websiden på support.activision.com.

4.3

Udeladt bevidst.

4.4

Forældre og værger til mindreårige børn i deres varetægt, eller som er under 18 år, accepterer, at I er
ansvarlige for barnets brug af produktet eller tjenester, uanset om det er godkendt af jer eller ej. Der er intet
heri, der begrænser Activisions ret til at suspendere, opsige eller slette Activision-konti, produkter eller
tjenester.

4.5

Du kan betale for visse produkter, tjenester og tjenesteleveret indhold (som beskrevet i afsnit 9 herunder) på
de tilgængelige måder, og du accepterer de gældende vilkår og betingelser for den valgte betalingsmetode.

Betalingsmetoderne kan være forskellige alt efter hvilken platform eller hvilket system, du bruger, når du
tilgår produktet eller det tjenesteleverede indhold.
4.6

Når du betaler for et produkt eller tjenesteleveret indhold, (a) giver du udtryk for at du er autoriseret til at
bruge den valgte betalingsmetode, samt at de angivne betalingsinformationer er sande og nøjagtige, (b) giver
du Activision, eller den tredjepart, der afkræver din betaling for produktet eller det tjenesteleverede indhold,
tilladelse til at tage i mod betaling fra dig for produktet eller det tjenesteleverede indhold via den valgte
betalingsmetode.

4.7

DU ANERKENDER, I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING, AT DU IKKE HAR
KRAV PÅ TILBAGEBETALING FRA ACTIVISION for EN TJENESTE ELLER TJENESTELEVERET INDHOLD, OG AT DU
IKKE VIL FÅ PENGENE TILBAGE, NÅR EN ACTIVISION-KONTO BLIVER LUKKET, INDEN ABONNEMENTET ELLER
MEDLEMSORDNINGEN UDLØBER, UANSET OM DENNE LUKNING ER FRIVILLIG ELLER EJ. I VISSE RETSKREDSE
KAN DU HAVE RET TIL EN PRO RATA-TILBAGEBETALING PÅ FORUDBETALTE GEBYRER, HVIS ACTIVISIONKONTOEN BLIVER LUKKET AF ACTIVISION UDEN SÆRLIG ÅRSAG. ACTIVISION KAN KUN REFUNDERE
PRODUKTER FOR DIG SOM UDSPECIFICERET I DENNE AFTALE.

5

BRUG AF DATA

5.1

LÆS DEN GÆLDENDE FORTROLIGHEDSPOLITIK, DER ER INDBYGGET PR. REFERENCE I DENNE AFTALE, for at få
de fulde oplysninger om, hvordan Activision indsamler, opbevarer og anvender personlige og andre
oplysninger.
(http://s.activision.com/privacy/privacy.html).

5.2

Nogle produkter kan give dig tilladelse til at dele visse personlige oplysninger med offentligheden, inklusive
personer, der ikke er registrerede brugere af produktet, og offentligheden kan tilgå og bruge disse
oplysninger og forbinde dem med dig. Du anerkender og bekræfter, at du ikke forventer fortrolighed, når du
bruger disse produkter og funktioner, inklusive, men ikke begrænset til, upload og indsendelse af
brugergenereret indhold, sammenligning af dine statistikker, personlige rekorder og ranglister med andre
brugeres, søgning efter andre brugere på deres brugernavne, opdagelse af begivenheder, som andre spillere
har tilmeldt sig, og links til kontoer på sociale medier, der offentligt viser brugerinformationer.

5.3

Hvis du er registreret bruger på sociale medier, kan du måske forbinde din konto på sociale medier med din
Activision-konto (hvis denne funktion er aktiveret på den relevante Activision-konto). Hvis du gør dette, kan
du bruge dine data på disse sociale medier til at finde dine sociale medier-“venner” med, og dine ”venner”
kan bruge deres data på sociale medier til at finde dig på din Activision-konto.

5.4

Hvis du forbinder din Facebook-konto med en Activision-konto eller -produkt, så som Activate, vil dine
Facebook-venner kunne forbinde dit skærmnavn på din Activision-konto med dit rigtige navn på din
Facebook-konto, hvis de bruger Facebooks ”venner”-funktion. Dine kontoer på sociale medier er underlagt
andre tredjepartsbetingelser (hvad angår Facebook kan du læse Facebooks erklæring om rettigheder og
ansvar på Facebooks hjemmeside). Du anerkender og indvilger i, at leverandøren af din konto på sociale
medier (inklusive, men ikke begrænset til, Facebook) ikke er ansvarlig for din Activision-konto, inklusive
enhver form for juridisk ansvar der er forbundet til din brug af din Activision-konto, og at dit rigtige navn
bliver tilgængeligt og synligt for dine sociale medier-”venner”, når du har forbundet din Activision-konto med
din konto på sociale medier, selvom du bruger et anonymt gamertag eller brugernavn. Læs Activisions
fortrolighedspolitik, hvis du gerne vil have mere information om sociale netværk.

6

BRUGERGENERERET INDHOLD

6.1

Produktet kan indeholde meddelelsestavler, indholdsdelende funktioner og andre ressourcer, der giver dig
og andre brugere mulighed for at dele det indhold, I selv skaber ("brugergenereret indhold"). I gældende
lovgivnings videste udstrækninger giver du ved at indsende brugergenereret indhold (inklusive, men ikke
begrænset til, billeder, videoer, kundeservicehenvendelser, indsendelse af ideer, forslag og beskeder)
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 brug af det brugergenererede indhold til alle formål, både kommercielle
og ikke-kommercielle, uden kompensation, varsel eller tilskrivning. Du fralægger dig og indvilger ikke at
håndhæve NOGEN FORMER FOR MORALSKE ELLER LIGNENDE RETTIGHEDER, DU MENER AT HAVE I
FORHOLD TIL DIT BRUGERGENEREREDE INDHOLD, OVER FOR ACTIVISION ELLER NOGEN AF DERES
PARTNERE, UNDERFIRMAER ELLER LICENSHAVERE. HVIS DU PÅ LOVLIG VIS BRUGER PRODUKTET UDEN FOR
USA ELLER STORBRITANNIEN, KAN ACTIVISION VÆRE NØDT TIL AT BEDE DIG OM AT INDGÅ EN SEPARAT
LICENSAFTALE, DER GIVER ACTIVISION LOV TIL AT BRUGE DET BRUGERGENEREREDE INDHOLD TIL VISSE
REKLAMEMÆSSIGE, ADMINISTRATIVE ELLER ANDRE FORMÅL.

6.2

I DET OMFANG, AT PRODUKTET GIVER ANDRE BRUGERE TILLADELSE TIL AT TILGÅ OG BRUGE DIT
BRUGERGENEREREDE INDHOLD, GIVER DU OGSÅ PRODUKTETS ANDRE BRUGERE tilladelse til at bruge,
kopiere, modificere, opføre, skabe værker, der er afledt af eller på andre måde kommunikere og distribuere
dit brugergenererede indhold på eller gennem produktet uden varsel, tilskrivning eller kompensation.

6.3

Du repræsenterer og attesterer, at enhver form for brugergenereret indhold, som du leverer, (i) ikke vil
overtræde tredjeparters ophavsrettigheder og/eller andre personers rettigheder, inklusive, men ikke
begrænset til, enhver form for såkaldte ”moralske rettigheder”, (ii) at brugen af indholdet som beskrevet i
denne aftale hverken nu eller for fremtiden vil kræve betaling af nogen form for royalties eller på andre måder
kræve hensyn til tredjepart. Du må ikke uploade eller opslå brugergenereret indhold, der overtræder
ophavsretten, varemærker eller andre intellektuelle ejendomme tilhørende tredjepart. Du må heller ikke
uploade brugergenereret indhold, der forbryder sig mod tredjeparts fortrolighedsret eller udgivelsesret, eller
som kan kræve betaling af royalties eller andre former for hensyn til tredjepart. Alle brugere holdes ansvarlige
for enhver form for brugergenereret indhold, som denne bruger anbringer på eller gennem produktet. Dette
inkluderer overførslen af, opslag af eller andre former for tilvejebringelse af tekster, filer, links, software,
fotografier, videoer, lys, musik eller andre informationer og materialer. Du må kun uploade dit eget
brugergenererede indhold på produktet, du må ikke uploade andres brugergenererede indhold. SOM
ANFØRT I AFSNIT 15 HERUNDER INDVILGER DU AT HOLDE ACTIVISION SKADESLØSE FOR ALLE TAB, DER
MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF BRUGERGENERERET INDHOLD, DU INDSENDER.

6.4

Activision har ikke ansvar for at overvåge, godkende, verificere eller screene det brugergenerede indhold på
forhånd, som du og andre brugere bidrager med på eller gennem produktet. Activision forbeholder sig retten
til (men er ikke forpligtet til) at flytte, blokere, redigere, fjerne eller deaktivere brugergenereret indhold efter
Activisions forgodtbefindende. Activision påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for indhold, der er
fremstillet af andre brugere, eller for at undlade at overvåge, redigere eller fjerne brugergenereret indhold.
Du accepterer, at du ikke vil holde Activision ansvarlige for tab eller skader af nogen art, som måtte skyldes

brugen af brugergenereret indhold (dit eller andre brugeres), inklusive, men ikke begrænset til, alle former
for injurier, chikane eller påstande om falsk påtegning.
6.5

DU INDVILLIGER I IKKE AT TAGE DEL I FØLGENDE HANDLINGER, NÅR DU BRUGER PRODUKTET:
A.

Chikanere, true, ydmyge eller på andre måder at udsætte andre deltagere, brugere, individer eller
væsner for gener eller ubehag;

B.

Overføre brugergenereret indhold, som Activision betragter som værende 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 enhver anden person eller væsner, inklusive, men ikke begrænset til Activision;

D.

Afbryde produktets normale funktioner, eller på anden vis opføre dig på en måde, der påvirker andre
deltagere og/eller den overordnede produktoplevelse negativt;

E.

Opslå eller transmittere reklamer, kampagnematerialer eller fortage andre former for salgsfremstød I
spillet;

F.

Bevidst eller ubevidst overtræde gældende love, reguleringer eller traktater, mens du bruger eller
tilgår produktet;

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;

6.6

Activision kan hverken godkende eller garantere for nøjagtigheden, virkekraften eller sandfærdigheden af
brugergenereret indhold.

7.

BEMÆRKNING OM OPHAVSRET

7.1

Activision respekterer andres intellektuelle ejendomsret og forventer, at de spillere og brugere, der benytter
deres tjenester, gør det samme. Hvis du har en formodning om, at produktets indhold og/eller det
brugergenererede indhold er blevet kopieret på en måde, der krænker ophavsretten, så indsend følgende
oplysninger til nedenstående copyright-agent.

7.2

Vær opmærksom på, at din anmeldelse om krænkelse af ophavsret skal efterkomme Digital Millennium
Copyright Act ("DMCA"). Du opfordres til at læse 17 U.S.C. § 512(c)(3) eller konsultere med en advokat, før
du sender en bemærkning som beskrevet herunder.

7.3

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-mail-adresse;

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
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Fax: (310) 255-2152
E-mail: legalaffairs(at)activision.com

7.4

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 ophavsrettet. 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.

8.

ACTIVISION-KONTI

8.1

Registrering
Hvis produktet kræver, at du angiver registreringsoplysninger, vil dette være underlagt både denne aftale og
Activisions fortrolighedspolitik, som er integreret pr. reference heri med andre tredjepartsbetingelser (som
beskrevet nedenfor). Du kan selv vælge, om du vil angive oplysningerne. Hvis du vælger ikke at angive
oplysningerne, kan din adgang til produktet blive begrænset eller utilgængelig. Hvis du vælger at angive
oplysningerne, repræsenterer og attesterer du, at du udelukkende vil angive sande, aktuelle og nøjagtige
oplysninger. Du indvilliger i ikke at udgive dig for at være andre personer eller væsner eller at give et
misvisende billede af din identitet eller din forbindelse til andre personer eller væsner. Du indvilliger i ikke at
udgive dig for at være andre personer eller væsner eller at give et misvisende billede af din identitet eller din
forbindelse til andre personer eller væsner. Fra tid til anden vil du muligvis blive bedt om at bekræfte dine
registreringsoplysninger (som f.eks. din e-mail-adresse) for fortsat at kunne bruge produktet. Hvis du vælger
ikke at gøre dette, kan din adgang til produktet blive begrænset eller afsluttet.
DU ER ANSVARLIG FOR AL AKTIVITET PÅ DINE ACTIVISION-KONTI. DU BØR IKKE AFSLØRE ADGANGSKODEN
TIL DIN ACTIVISION-KONTO FOR ANDRE.

8.2

Suspendring/Opsigelse af Activision-konti
ACTIVISION KAN SUSPENDERE, OPSIGE, MODIFICERE ELLER SLETTE ENHVER KONTO NÅR SOM HELST, AF HVER
EN ÅRSAG ELLER UDEN ÅRSAG OG MED ELLER UDEN FOREGÅENDE VARSEL, I DET OMFANG LOVEN TILLADER
DET. Som begrundelse, men ikke for at begrænse mulighederne for dette, kan vi oplyse, at mange Activisionkonto-suspenderinger, -opsigelser og/eller sletninger kan skyldes overtrædelser af denne aftale.

8.3

SOCIALE MEDIER

8.4

Brugernavne og gruppebetegnelser:
Afhængigt af, hvilket produkt og hvilken enhed du anvender, vil dit brugernavn på enheden være
brugernavnet FOR DIN Activision-konto. Nogle Activision-kontoer giver brugerne mulighed for at oprette
forskellige ”klaner”, ”enheder”, ”hold” eller andre grupper (en "gruppe" eller samlet "grupper") med unikke
gruppenavne. Når du vælger et brugernavn eller et gruppenavn eller på andre måder opretter en betegnelse,
der kan ses af andre brugere, skal du følge retningslinjerne såvel som almindelig anstændighed. Hvis
Activision mener, at et navn er krænkende eller uanstændigt, kan de efter forgodtbefindende ændre eller
fjerne navnet, og/eller suspendere eller afslutte din brug af tjenesten. Du må i særdelshed ikke vælge et navn:
A.

Der tilhører andre personer med det formål at efterligne denne person, inklusive, men ikke begrænset
til produktadministratorer eller andre ansatte hos eller repræsentanter ved Activision;

B.

Der inkorporerer vulgært sprog eller på andre måder er anstødeligt, injurierende, obskønt, hadefuldt,
eller racemæssigt, etnisk eller på andre måder stødende;

C.

Der retmæssigt tilhører andre personer eller væsner uden skriftlig tilladelse fra denne person eller
væsen;

D.

Der tilhører eller refererer til en populærkulturel figur, kendis, mediepersonlighed, ikon eller persona;

E.

Der er, indeholder eller i væsentlig grad ligner et varemærke eller et tjenestemærke, uanset om dette
er registreret eller ej;

F.

Tilhører en religiøs figur eller guddom; eller

G.

Er relateret til narkotika, sex, alkohol eller kriminelle aktiviteter.

Du må ikke forsøge at omgå ovenstående begrænsninger ved at bruge stavefejl eller alternative stavemåder,
ligesom du heller ikke må have et “fornavn” og et “efternavn”, der sammensat overskrider ovenstående
begrænsninger.

9.

TJENESTELEVERET INDHOLD

9.1

“Tjenesteleveret indhold" består af materialer, der bliver leveret til produktets bruger (med eller uden konto),
såsom indhold, der kan låses op for, virtuelle aktiver, koder, trophies osv. Du er indforstået med, at selvom

du nogle gange kan ”tjene” ”købe” eller ”erhverve” ”tjenesteleveret indhold”, så har du intet ejerskab over
eller ejendomsinteresser i ”tjenesteleveret indhold”, og at prisen på ”tjenesteleveret indhold” ikke henviser
til saldoer, der involverer virkelig valuta eller lignende. Medmindre det er tydeligt fastsat i eller med en
bestemt genstand, der fungerer som tjenesteleveret indhold, (f.eks. i en slutbrugerlicensaftale og/eller
aftaler, der skal klikkes igennem) vil alt tjenesteleveret indhold, som du får stillet til rådighed, være licenseret
i henhold til betingelserne i sektion 3 samt underlagt alle andre betingelser i denne aftale og Activisions
fortrolighedspolitik.
9.2

Activision anerkender ikke overførslen af kontoer eller tjenesteleveret indhold. Du må ikke købe, sælge,
videresælge, udleje, give som gave, bytte eller på andre måder overføre kontoer eller tjenesteleveret indhold,
eller tilbyde at købe, sælge, videresælge, udleje, give som gave, bytte eller på andre måder overføre
produktrelaterede kontoer eller materialer. Ethvert forsøg på dette vil være ugyldigt.

9.3

Du må hverken sælge produktet eller tjenesteleveret indhold, inklusive, men ikke begrænset til, spilgenstande
eller spilvaluta, for at tjene “rigtige” penge, eller bytte disse genstande eller valuta til værdier uden for
produktet.

9.4

Ved afslutningen af enhver konto, aftale eller licens anerkender du og indvilger i, at du ikke kan bevare
adgangen til eller kontrollen over disse i den videste udstrækning tilladt af den gældende lovgivning.

10.

KONKURRENCER OG LODTRÆKNINGER

10.1

Fra tid til anden kan Activision give dig mulighed for at deltage i konkurrencer og lodtrækninger. Disse
konkurrencer og lodtrækninger er betinget af særlige regler og etiske regelsæt (samlet "reglerne"), der vil
blive offentliggjort online. Din deltagelse i disse konkurrencer og lodtrækninger er betinget af, at du
accepterer reglerne. Ikke alle brugere med ret til at bruge produktet eller oprette konti vil kunne deltage
og/eller vinde i alle konkurrencer og lodtrækninger. Minimumsalder og andre krav vil blive udspecificeret før
deltagelsestidspunktet for den pågældende konkurrence og vil udgøre et deltagelseskrav for konkurrencen
eller lodtrækningen. Tilgængelighed, frekvens og berettigelser for konkurrencer og lodtrækninger er helt og
holdent Activisions ansvar og er underlagt lokale love og begrænsninger.

10.2

Udeladt bevidst.

10.3

Husk at holde flere pauser, når du deltager i konkurrencer eller lodtrækninger eller spiller Activision-spil.

11.

OVERVÅGNINGSSAMTYKKE

11.1

Enhver kommunikation, der foretages ved brugen af et produkt, bør ikke betragtes som privat. Activision
kan overvåge og/eller registrere din kommunikation (inklusive, men ikke begrænset til, tekst i chat), når du
bruger et produkt, og du giver hemed dit uigenkaldelige og udtrykkelige samtykke til denne overvågning og
optagelse. Du anerkender og bekræfter, at du ikke forventer fortrolighed ved overførsel af brugergenereret
indhold eller kommunikation, deriblandt, men uden begrænsning, chattekst eller stemmekommunikation.
Eftersom stemmechat og anden kommunikation kan ses og/eller høres af andre. Eftersom brugergenereret
indhold og kommunikation i spillet kan ses og/eller høres bredt, advarer Activision brugerne om ikke at
afsløre nogen personlige oplysninger via sådanne former for kommunikation eller brugergenereret indhold.

11.2

For at levere og optimere din brug af produktet, og som påkrævet for at overholde denne aftale og
fortrolighedspolitikken, kan Activision endvidere overvåge og registrere oplysninger (såsom spilaktivitet)
om dit systems brug af produktet.

11.3

Activision må desuden, med eller uden foregående varsel, afsløre din internetprotokol-adresse (IP-adresse),
personlige oplysninger, chat-journaler og andre oplysninger om dig og dine aktiviteter: (a) som svar på

henvendelser fra retshåndhævere, retskendelser eller andre juridiske processer, eller (b) hvis Activision
mener, at denne handling vil beskytte dets egne rettigheder og ejendomme eller din eller andres sikkerhed.

12.

KUNDESERVICE, RETTELSER, OPDATERINGER OG ÆNDRINGER

Hvis du har brug for kundeservice, har klager vedrørende produktet eller ønsker yderligere information om brugen
af et produkt, kan du besøge Activisions kundeservice-webside på support.activision.com.
Activision kan også udsende eller levere rettelser, opdateringer og modifikationer af produktet, som skal installeres,
for at brugeren kan fortsætte med at spille. Activision kan fjernopdatere produktet og uden varsel til dig, deriblandt,
men uden begrænsning til, spilklienten, der ligger på brugerens system. Du accepterer hermed og giver Activision
dit samtykke til at tilgå dit system for at levere og anvende sådanne rettelser, opdateringer og modifikationer.
Activision forbeholder sig retten til at ændre betingelser i denne aftale når som helst. Du indvilger i jævnligt at læse
betingelserne i denne aftale, og din fortsatte brug af produktet indebærer din accept af alle ændringer i denne aftale.

13.

OPHÆVELSE

Den licens, der bliver tildelt dig med denne aftale, gælder, indtil den bliver ophævet af dig eller Activision. Dine
rettigheder i forbindelse med denne aftale ophører automatisk og uden varsel fra Activision, hvis du ikke retter dig
efter betingelserne i denne aftale eller gældende aftaler med tredjepart. Du skal indstille enhver brug af dette
produkt og ødelægge samtlige kopier, hele eller delvise, af produktet, ved ophævelsen af denne licens.
Activision forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at ophæve aftalen uden grund med skriftlig varsel. Activisions
maksimale ansvar over for dig i tilfælde af en sådan ophævelse er begrænset til det, der er beskrevet i afsnittet med
titlen "Ansvarsbegrænsning".
14.

TREDJEPARTER

Produktet kan aktivere eller kræve adgang til materialer, tjenester eller websider fra tredjepart
(“tredjepartsmaterialer”). Brug af/adgang til tredjepartsmaterialer kan være underlagt yderligere servicebetingelser
og kan påføre dig yderligere omkostninger.
Du forstår, at du ved brugen af tredjepartsmaterialer kan støde på indhold, der kan betragtes som værende
stødende, uanstændigt eller anstødeligt. Du er enig i, at (a) din brug af tredjepartsmaterialer er på egen risiko, (b) at
Activision ikke er ansvarlig for din brug af tredjepartsmaterialer, (c) at Activision ikke er ansvarlig for at undersøge
eller evaluere indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, gyldigheden, overholdelse af ophavsrettighederne,
lovlighed, anstændighed, kvaliteten eller andre aspekter af sådanne tredjepartsmaterialer. Tredjepartsmaterialerne
bliver udelukkende stillet til rådighed som en service til dig.
Din ret til at bruge produktet er også baseret på, at du overholder de gældende servicebetingelser, brugsbetingelser
og fortrolighedspolitikker, som har accepteret og indgået med tredjeparter (som f.eks. aftaler i forhold til køb og
brug af applikationer, der er til salg i iTunes-butikken, eller din internetudbyder i forbindelse med internetadgang);
eller i forhold til din brug af et spillesystem) (”tredjepartsbetingelser”).
Tredjeparter kan også pålægge dig begrænsninger på brugen af eller adgangen til visse produkter uden varsel eller
ekstra ansvar. Du er enig i, at Activision ikke er ansvarlig for disse tredjeparters handlinger eller udeladelser.

15.

ANSVARSFRIHOLDELSE

Du indvilger i at forsvare og holde Activision, dets tilknyttede selskaber og deres respektive funktionærer, direktører,
ejere, repræsentanter, ansatte, entreprenører, informationsudbydere og licensgivere (”skadesløse parter”, samlet
”de skadesløse partnere) skadesløse fra og mod enhver påstand, ansvar, tab, omkostninger (inklusive salær)
pådraget af en skadesløs partner i forbindelse med (a) ethvert brud på aftalen fra din side, og/eller (b) når du deler
eller uploader brugergenereret indhold.
Activision forbeholder sig retten til, for egen regning, at påtage sig det eksklusive forsvar af og kontrol over enhver
sag, som ellers måtte være underlagt skadesløsholdelse af dig. I dette tilfælde indvilliger du i at samarbejde med
Activisions forsvar i denne sag.
16.

TABSRISIKO

Du har alene ansvaret for at tilgå og gennemføre download af produkter og for tab af produkter, som du har tilgået
og downloadet, inklusive tab der skyldes korrupte filer og nedbrud på systemer.
Alle produkter kan være tilgængelige i begrænsede perioder, og/eller underlagt andre adgangsrestriktioner
(inklusive f.eks. besiddelse af andre specifikke produkter til adgang eller brug). Produkter kan blive utilgængelige
som følge af potentielle licensbegrænsninger fra indholdsudbyderen eller af andre årsager. Activision er ikke
ansvarlig, hvis et produkt bliver utilgængeligt og ikke kan downloades eller tilgås, af nogen årsag, i den videste
udstrækning tilladt under gældende lovgivning.
17.

TILGÆNGELIGHED

Ud over hvad der ellers er beskrevet heri, kan Activision ikke garantere, at bestemte produkter eller tjenesteleveret
indhold vil være tilgængelig for altid og på givne tidspunkter, eller at Activision fortsat vil gøre produktet eller det
tjenesteleverede indhold tilgængeligt i en bestemt periode. Activision kan ændre og opdatere produktet eller det
tjenesteleverede indhold uden foregående varsel. Activision giver ingen garantier eller repræsentationer
vedrørende tilgængeligheden af online-produktindhold og forbeholder sig retten til at modificere eller nedlægge
online-produktindhold 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.
Desuden vil produkter, der kan tilgås, vises eller linkes til fra et system, ikke være tilgængelige på alle sprog eller i
alle lande. I den videste udstrækning tilladt under gældende lovgivning (a) vil Activision og deres licensgivere
forbeholde sig retten til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere adgangen til et produkt når som helst og uden
varsel, (b) og Activision vil ikke være ansvarlig for fjernelsen eller deaktiveringen af adgangen til et produkt.
18.

EJERSKAB

Alle titler, ejendomsretter og intellektuelle ejendomsretter i forbindelse med produktet (inklusive, men ikke
begrænset til, alle titler, varemærker, tjenestemærker og varenavne, computerkoder, temaer, genstande, figurer,
figurnavne, historier, dialog, slagord, placeringer, koncepter, illustrationsmateriale, animationer, lyde, musikalske
kompositioner, audiovisuelle effekter, driftsmetoder, moralske rettigheder og anden tilknyttet dokumentation) er
ejet af Activision og/eller Activisions licensgivere. Produktet er licenseret men kan ikke købes til brug. Din licens giver
dig ingen titler eller ejerskab over dette produkt og skal ikke opfattes som salg af rettigheder til produktet.

DU ACCEPTERER OG ANERKENDER, AT DU IKKE HAR NOGET EJERSKAB ELLER ANDRE EJENDOMSINTERESSER I
PRODUKTER ELLER TJENESTELEVERET INDHOLD (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, VIRTUELLE VARER,
SPILFIGURER ELLER VIRTUEL VALUTA), UD OVER DEN LICENS, DU BLIVER TILDELT GENNEM DENNE AFTALE. DU
ANERKENDER OG ACCEPTERER DESUDEN, AT ALLE RETTIGHEDER VEDRØRENDE OG TIL SÅDANNE PRODUKTER OG
TJENESTELEVERET INDHOLD ER OG FOR ALTID VIL VÆRE EJET AF OG GÆLDE FOR ACTIVISION OG DERES
LICENSGIVERE I VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING.
Du accepterer, at alle produkter og tredjepartsmaterialer indeholder ejerskabsbeskyttet indhold, informationer og
materialer, der er beskyttet af gældende ophavsret og andre love, inklusive, men ikke begrænset til, copyright, og
at du ikke vil bruge det ejerskabsbeskyttede indhold, informationer og materialer ud over den tilladte brug. Ingen
del af produkterne eller tredjepartsmaterialer må reproduceres på nogen måde eller med nogen midler andre end
dem, der er tilladt i henhold til den gældende licens.

19.

ÆNDRINGER I AFTALEN

Activision forbeholder sig retten til at ændre, modificere, supplere eller slette alle vilkår og betingelser i denne aftale
når som helst, efter eget skøn og med eller uden varsel og med øjeblikkelig effekt; såfremt Activision offentliggør
væsentlige ændringer (som afgøres udelukkende efter Activisions eget skøn) på en eller flere af følgende måder: ved
at offentliggøre en meddelelse på en produktwebside, via e-mail, i forbindelse med opdateringer, pop op-skærme
eller meddelelser i produktet. Din fortsatte brug af produktet efter enhver ændring i denne aftale udgør din accept
af disse ændringer. Du kan desuden blive bedt om at bekræfte, at du accepterer opdateringer i denne aftale fra tid
til anden. Bemærk, at du ikke vil være i stand til fortsat at bruge produktet eller det tjenesteleverede indhold, hvis
du ikke ønsker at bekræfte din accept. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne i aftalen, men har betalt for
produkter og tjenesteleveret indhold, bør du indstille din brug af produktet eller det tjenesteleverede indhold og
kontakte Activision angående dine muligheder for tilbagebetaling.
20.

DRM

Hvis du tilgår indhold, der er beskyttet med Digital Rights Management (DRM), kan indholdet automatisk anmode
mediebrugsrettigheder fra en online-rettighedsserver og downloade og installere DRM-opdateringer, der gør det
muligt for dig at bruge indholdet.

21.

BINDENDE MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅL

LÆS SEKTION 21 GRUNDIGT – DEN KAN PÅVIRKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, INKLUSIVE DIN RET TIL
SØGSMÅL, I VÆSENTLIG GRAD

Afgørelse af uoverensstemmelser og mægling.
21.1
Afsnit 21 gælder for dig, hvis du er bosat i og/eller har anskaffet dig og bruger produktet i USA. Sektion 21
kan også gælde for dig, hvis du er bosat i og/eller har anskaffet dig og bruger produktet i et land uden for USA. Læs
mere i sektion 23.
21.2
Foreløbig afgørelse af uoverensstemmelser: Vores kundeserviceafdeling er tilgængelig på telefon (310
255-2000) og internettet (support.activision.com) og kan besvare dine spørgsmål angående produktet. 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.
21.3
Bindende 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 afsnit 21.2 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 stiftelse, opfyldelse og brud), parternes forhold til
hinanden og/eller din brug af produktet vil endeligt blive afgjort ved bindende mægling, der er administreret af
American Arbitration Association i henhold til forordningerne i dennes kommercielle mæglingsregler og
efterfølgende procedurer for kunderelaterede uoverensstemmelser i American Arbitration Association (”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 har autoriteten til at løse
alle uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen, anvendeligheden, håndhævbarheden 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 om et krav er påvirket af mægling. Mægleren skal være bemyndiget til at bevillige 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 www.adr.org eller ved at ringe til AAA på +1 (800) 778-7879. I det omfang, at
mæglingens sagsgebyr overstiger omkostningerne ved at anlægge sag, vil Activision betale de ekstra omkostninger.
Hvis mægleren vurderer, at mæglingen er ikke-frivol, vil Activision betale samtlige udgifter til indberetningsgebyr og
mæglersalær, forudsat at kravet ikke overstiger $75,000. Mæglingsreglerne vil i visse tilfælde også 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. De er desuden indforståede med, at omkostningerne ved mægling nogle gange
kan overstige omkostningerne ved sagsanlæg, samt at informationsretten kan være mere begrænset ved mægling
end ved sagsanlæg.
21.4
Placering. 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
21.5
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 gruppebases, annulleres
hele den mæglingsregel, der er beskrevet i afsnit 21.3, og det vurderes, at parterne ikke er blevet enige om mægling.
21.6
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, der er overdraget i henhold til afsnit 3 i denne
aftale. Begge parter kan også søge erstatning i retssager med mindre krav vedrørende uoverensstemmelser eller
krav, der ligger inden for denne domstols jurisdiktion.
21.7
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 afsnit 21.3, 21.4 og 21.5, ved at
sende en skriftlig meddelelse vedrørende din beslutning om at melde dig fra til følgende adresse: Activision
Publishing, Inc., of 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, Att.: Business and Legal Affairs.
Meddelelsen skal være afsendt senest 30 dage efter køb af produktet (hvis der ikke er tale om et køb, så senest 30
dage efter den dag, hvor du først fik adgang til eller bruge produktet), 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.
22.

JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOVGIVNING

22.1

Produktet stilles til rådighed i henhold til betingelserne i denne aftale. Hvis du anskaffer dig og bruger
produktet i:
A.

USA, Mexico eller Canada, indgår du en kontrakt med Activision Publishing med adresse på 3100 Ocean
Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, og alle krav eller spørgsmål, der opstår som følge af
denne aftale (inklusive fortolkning, påstande om brud og alle andre anmeldelser (inklusive
forbrugerbeskyttelse, urimelig konkurrence og påstande om skadevoldende handlinger)) vil være
underlagt lovene i staten Californien, uden reference til statens bestemmelser om lovmæssige
konflikter. Hvis en domstol eller en mægler beslutter, at den frafaldelse af gruppesøgsmål, der er
beskrevet i sektion 21.5, er ugyldig eller ikke kan håndhæves af hvilken som helst årsag, eller at
mæglingen kan fortsætte på gruppebasis, vil alle påstande, der opstår som følge af denne aftale
(inklusive fortolkning, påstande om brud og alle andre anmeldelser (inklusive forbrugerbeskyttelse,
urimelig konkurrence og påstande om skadevoldende handlinger)), blive bestemt i henhold til lovene
i den stat, hvor du var borger, da du anskaffede dig eller købte det produkt, der er underlagt denne
aftale. Desuden giver vi begge uigenkaldelig tilladelse til, at alle retlige krav, der måtte være underlagt
undtagelserne mæglingsaftalen som beskrevet i afsnit 21 ovenfor, eller som på andre måder kan
mægles, udelukkende må bedømmes af de føderale og statslige domstole i Los Angeles i Californien.

B.

EU, indgår du en aftale med Cooperatie Activision Blizzard International UA på Beechavenue 131,
119RB 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 (fx Storbritannien, den
franske republik eller den føderale republik Tyskland), hvor du anskaffede dig og bruger produktet.
Desuden, og med hensyn til jurisdiktionen, kan du vælge mellem domstolene i det EU-medlemsland
(fx Storbritannien, den franske republik eller den føderale republik Tyskland), hvor du anskaffede dig
og bruger produktet, de alternative domstole i England og Wales eller andre domstole, der er
gældende i henhold til Bruxelles-regulativet EC 44/2001.

C.

Australien, så indgår du kontrakt med CooperatieActivision 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 (Australien). I henhold til gældende lovgivning accepterer du
domstolenes myndighed i New South Wales i Australien.

D.

Hvis du har anskaffet dig bruger produktet 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 at 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 produktet, i det
omfang det er tilladt under gældende lovgivning. Activision giver ingen garanti for eller fremstilling af,
at brugen af produktet lever op til den gældende lovgivning i de lande, der er beskrevet i afsnit A, B og
C ovenfor. Yderligere brug af produktet og alle krav, der måtte opstår som følge af eller i forbindelse
med produktet 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.

22.2

Hvis en bruger uden for USA har ret til at indlede og/eller deltage i retssager i USA, så indvilliger denne bruger
i at være underlagt afsnit 21 "BINDENDE MÆGLING OG FRAFALDELSE AF GRUPPESØGSMÅL” i den videste
udstrækning tilladt under gældende lovgivning.

23.

GENERELT

23.1

Adskillelse

Underlagt 21.3 ovenfor – Hvis nogen forordning af aftalen viser sig at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke
kan håndhæves, så vil denne forordning kunne adskilles fra aftalen og vil ikke påvirke gyldigheden og
håndhævelsesmuligheden for de øvrige forordninger.
23.2

Overlevelse

Afsnit 6, 10, 12 til og med 24 samt afsnit, der som følge af deres betingelser er gældende efter denne aftales ophør,
og fortrolighedspolitikken består efter denne aftale er bragt til ophør eller annulleret.

23.3

Tildeling og overførsel

Vi kan helt eller delvist tildele denne aftale uden på noget tidspunkt at underrette dig. Du må ikke tildele denne
aftale eller overføre brugsrettighederne til tjenesten.

23.4

Bemærkninger

Du indvilger i at modtage meddelelser fra Activision om produktet, eller oplysninger, som loven kræver, at vi leverer
via e-mail til enhver adresse, som du har opgivet, hvis det var påkrævet, at du registrerede dit produkt. Meddelelser,
der bliver sendt til dig via e-mail, betragtes som leveret og modtaget, når e-mailen er afsendt. Hvis du ikke ønsker at
modtage meddelelser elektronisk, skal du straks holde op med at bruge produktet. I forbindelse med produkter, der
ikke kræver, at du registrerer dig eller oplyser nogen e-mail-adresse, vil meddelelser og andre oplysninger blive gjort
tilgængelige i fremtidige opdateringer af denne aftale.

23.5

Force majeure

Activision kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller for at være ude af stand til at levere produktet som følge af
årsager, der ligger uden for Activisions rimelige kontrol, inklusive, og uden begrænsning, manglende evne til at levere
produktet som følge af uforudsete omstændigheder eller årsager hinsides Activisions kontrol, såsom guddommelig
indgriben, krig, terrorisme, optøjer, embargo, begivenheder iværksat af civile eller militære myndigheder, brand,
oversvømmelse, ulykker, strejker eller manglende transportfaciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller
materialer.

23.6

Rimelig udbedring

Hvis du bryder denne aftale, anderkender du hermed, at Activision vil lide uoprettelig skade, hvis denne aftale ikke
bliver opretholdt fuldstændigt, og derfor accepterer du, at Activision har ret til uden kontrakt eller anden form for
sikkerhed eller bevis på skade at tilegne sig en rimelig udbedring i forhold til overtrædelserne af aftalen, ud over de
udbedringer som Activision i øvrigt er berettiget til efter gældende lov.

23.7

Activisions enheder

Activision Publishing, Inc., har adresse på 3100 Ocean Park Blvd., Santa Monica, CA 90405, og afdelingen for
kundeservice har telefonnummer +1 (310) 255-2000.
Cooperatie Activision Blizzard International UA har adresse på Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Holland. Hvis
du har erhvervet og anvender produktet fra et medlemsland i den Europæiske Union, som beskrevet i Activisions
fortrolighedspolitik, har kooperativet Activision Blizzard International UA givet beføjelse til, at dets datterselskab
Activision Blizzard UK Limited of 3 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, England, kan håndtere
og kontrollere indsamling, opbevaring og anvendelse af personlige informationer, der oplyses af dig. Læs venligst
Activisions fortrolighedspolitik (http://s.activision.com/privacy/privacy.html) for at få flere oplysninger om, hvordan
Activision bruger og beskytter personlige oplysninger.

23.8

Eksport og kommercielle genstande

Du må ikke bruge eller på anden vis eksportere eller geneksportere dette produkt, med mindre der gives tilladelse i
henhold til lovgivningen i USA, hvis denne er gældende i retskredsen, hvor dette produkt blev erhvervet. I
særdeleshed, men uden begrænsning, må produktet ikke eksporteres, geneksporteres eller downloades til (eller
overføres til) en indbygger i (a) Cuba, Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan eller lande, som USA har nedlagt embargo
overfor, eller et hvilket som helst land som USA’s regering opretholder økonomiske sanktioner overfor, eller til en
person med cubansk nationalitet eller (b) en hvilken som helst person, der er opført på USA’s skatteministeriums
liste over blokerede personer, eller personer, der optræder på USA’s handelsministeriums liste over afviste personer
eller enheder. Ved at bruge produktet garanterer og vedgår du, at du ikke befinder dig i, eller er kontrolleret af, eller
en borger i sådanne lande, borger i Cuba eller befinder dig på sådanne lister. Du accepterer også, at du ikke vil
anvende produktet til nogen formål, der er ulovlige i henhold til lovgivningen i USA, inklusive og uden begrænsning
til udvikling, design, fabrikering eller produktion af atommissiler eller kemiske eller biologiske våben.
Produktet og tilknyttet dokumentation er "kommercielle genstande" som beskrevet i 48 C.F.R. §2.101, bestående af
"kommerciel computersoftware" og "dokumentation for kommerciel computersoftware", eftersom sådanne
genstande bruges i 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, hvor det er gældende. §227.7202-1 til 227.7202-4, og
hvor det er gældende, gives der licenser for “kommerciel computersoftware” og “dokumentation for kommerciel
computersoftware” til slutbrugere ved USA’s myndigheder, dog (a) kun som ”kommercielle genstande” og (b) kun
med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i henhold til gældende betingelser og vilkår heri. Uudgivne
rettigheder forbeholdes i henret til ophavsrettighedsloven i USA.

23.9

Hele aftalen

Denne aftale udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og Activision, og den erstatter alle forrige eller samtidige
aftaler eller forståelser, uanset om disse er indgået skriftligt eller mundtligt i henhold til de i aftalen omtalte
anliggender.
SUPPLERENDE BETINGELSER – TYSKLAND, FRANKRIG, SPANIEN
De følgende afsnit herunder overskrider og erstatter de tidligere afsnit for brugere med bopæl i, og som har
anskaffet sig produktet i, Tyskland, Frankrig eller Spanien.
Afsnit 6.1: Brugergenereret indhold

Hvis du har bopæk i Tyskland, overdrager du (eller garanterer, at ejeren af sådanne rettigheder udtrykkeligt
overdrager) ved at sende brugergenereret indhold (deriblandt, men ikke begrænset til, billeder, film, kundeservicehenvendelser, idéhenvendelser, forslag og opslag på beskedtavler) til tjenesten (heriblandt, men ikke begrænset til,
tjenestens konkurrencedel) Activision evig, verdensomspændende, royalty-fri og uigenkaldelig ret, uden interesse
for dig og andre brugere og med henblik på at drive og levere tjenesten ret og licens til at bruge, reproducere,
modificere, tilpasse, udgive, oversætte, sublicensere, skabe afledte værker af og distribuere brugergenereret
indhold eller indbygge det i alle former, medier eller teknologier, der eksisterer nu, eller som bliver udviklet senere
i hele verden, og du accepterer, at Activision kan anvende brugergeneret indhold til disse formål. Såfremt Activision
agter at bruge brugergenereret indhold til nogen andre formål, vil Activision bede om dit udtrykkelige samtykke på
forhånd.
Afsnit 13: Ophævelse
Den licens, der bliver tildelt dig med denne aftale, gælder, indtil den bliver ophævet af dig eller Activision. Activision
kan ophæve denne aftale uden varsel, hvis du bryder denne aftale eller gældende tredjepartsbetingelser, som vil
give Activision retten til at ophæve denne aftale uden yderligere varsel. Du skal indstille enhver brug af dette produkt
og ødelægge samtlige kopier, hele eller delvise, af produktet, ved ophævelsen af denne licens.
Activision kan i sådan et tilfælde maksimalt hæfte for det beløb, du har betalt for produktet, og som Activision har
modtaget inden for de forudgående 12 måneder.
Afsnit 16: Tabsrisiko
Du har alene ansvaret for at tilgå eller gennemføre download af produkter og for tab af produkter, som du har tilgået
eller downloadet, inklusive tab, der skyldes beskadigede filer og nedbrud på systemer, medmindre Activision kan
holdes ansvarlige for sådanne tab i henhold til afsnit 14.
Alle produkter kan være tilgængelige i begrænsede perioder, og/eller underlagt andre adgangsrestriktioner
(inklusive f.eks. besiddelse af andre specifikke produkter til adgang eller brug). Produkter kan blive utilgængelige
som følge af potentielle licensbegrænsninger fra indholdsudbyderen eller af andre årsager. Activision er ikke
ansvarlige, hvis et produkt bliver utilgængeligt og ikke kan downloades eller tilgås, af nogen årsag, i den videste
udstrækning tilladt under gældende lovgivning.
Afsnit 17: Tilgængelighed
Ud over hvad der ellers er beskrevet heri, kan Activision ikke garantere, at bestemte produkter eller tjenesteleveret
indhold vil være tilgængelige hele tiden og på givne tidspunkter, eller at Activision fortsat vil gøre produktet eller det
tjenesteleverede indhold tilgængeligt i en bestemt periode, hvis tjenesten ikke er tilgængelig på grund af
begrænsninger i licenser, tekniske forstyrrelser eller andre årsager uden for Activisions kontrol. Activision kan ændre
og opdatere produktet eller det tjenesteleverede indhold uden foregående varsel.
Desuden vil produkter, der kan tilgås, vises eller linkes til fra et system, ikke være tilgængelige på alle sprog eller i
alle lande. (i) Activision og deres licenshavere forbeholder sig retten til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere
adgang til alle produkter når som helst og uden varsel af kommercielle grunde, såsom utilstrækkeligt antal brugere
eller tekniske begrænsninger eller driftsproblemer, og (ii) Activision kan ikke holdes ansvarlige for fjenelse eller
deaktivering af adgang til nogen produkter på grund af sådanne årsager.

Afsnit 4,7: Adgang og priser

I VISSE JURISDIKTIONER KAN DU HAVE RET TIL EN PRO RATA-TILBAGEBETALING PÅ FORUDBETALTE GEBYRER, HVIS
KONTOEN BLIVER LUKKET AF ACTIVISION UDEN SÆRLIG ÅRSAG, FØR DIT ABONNEMENT ELLER MEDLEMSKAB
UDLØBER.
Afsnit 19: Ændringer i aftalen
Activision kan ændre, modificere, supplere eller slette alle vilkår og betingelser i denne aftale når som helst, hvis det
er påkrævet for at forbedre, forstærke eller på anden vis regulere tjenesten. Dog på betingelse af, at Activision
informerer dig om ændringer via e-mail og på en eller flere af følgende måder: ved at offentliggøre en besked på en
produkt-webside, via en patch-procedure, popup-skærm eller inde i selve produktet. Hvis du ikke ønsker at
acceptere sådanne ændringer, kan du ophæve denne serviceaftale inden for en måned efter offentliggørelsen af
ændringen. Din fortsatte brug af produktet, efter at en måned er gået efter offentliggørelsen af revisioner af denne
aftale udgør din accept af sådanne ændringer. Activision vil informere dig om konsekvenserne af din fortsatte brug
efter offentliggørelsen af ændringerne. Du kan desuden blive bedt om at bekræfte, at du accepterer opdateringer i
denne aftale fra tid til anden. Bemærk, at du ikke vil være i stand til fortsat at bruge produktet eller det
tjenesteleverede indhold, hvis du ikke ønsker at bekræfte din accept. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne
i aftalen, men har betalt for produkter og tjenesteleveret indhold, bør du indstille din brug af produktet eller det
tjenesteleverede indhold og kontakte Activision angående dine muligheder for tilbagebetaling.
Afsnit 21: Bindende mægling og frafaldelse af gruppesøgsmål
Afsnit 21 kan også gælde for dig, hvis du er bosat i og/eller har anskaffet dig og bruger produktet i republikken
Tyskland.
Afsnit 23.3: Tildeling og overførsel
Vi kan helt eller delvist tildele denne aftale uden på noget tidspunkt at underrette dig. Vi vil informere dig om
sådanne tildelinger på forhånd. Såfremt du er uenig i en tildeling, kan du ophæve denne aftale uden varsel. Du må
ikke tildele denne aftale eller overføre brugsrettighederne til tjenesten.

Afsnit 23.6: Rimelig udbedring
Såfremt du bryder denne aftale, vil Activision have ret til at tage alle retlige midler i brug i forhold til brud på aftalen
– ud over øvrige midler, Activision måtte have i henhold til gældende lovgivning.

