
OFFICIELLE REGLER: PROMOTION AF OVERWATCH LEAGUE VIEWERSHIP INCENTIVE 

OVERSIGT:  Overwatch League Viewership Incentive promotionen (“Promotionen”) har to separate dele (alle 
kapitaliserede udtryk defineres nedenfor):  en bonus i form af et gratis Token for hvert kort, som ses til dets 
konklusion, og en særskilt mulighed for at vinde en gratis Skin i en trækning ved afslutningen af hver enkel 
Match for hver Match, som ses til dens konklusion.  De to tilbud er separate.  Du kan drage fordel af den ene, 
den anden eller begge.  Trækningerne for hver Match finder ligeledes sted hver for sig.  Tilmelding til trækningen 
til en Match udgør ikke en tilmelding til trækningen i nogen anden Match.  Se nedenfor for yderligere detaljer 
om disse to separate tilbud. 

KØB ELLER BETALING AF NOGEN ART ER IKKE PÅKRÆVET FOR AT KUNNE TILMELDE SIG ELLER VINDE I EN 
TRÆKNING.   ET KØB ØGER IKKE DINE CHANCER FOR AT VINDE I EN TRÆKNING.  ODDSENE FOR AT VINDE EN SKIN I 
HVER ADSKILTE TRÆKNING AFHÆNGER AF ANTALLET AF KVALIFICEREDE TILMELDINGER, SOM MODTAGES FOR 
DEN BESTEMTE TRÆKNING PÅ GRUNDLAG AF ANTALLET AF KVALIFICEREDE SEERE VED AFSLUTNINGEN AF DEN 
RELEVANTE MATCH, SOM ER TILKNYTTET DEN BESTEMTE TRÆKNING.  DU ER IKKE BERETTIGET TIL AT TILMELDE 
DIG NÆRVÆRENDE PROMOTION, MEDMINDRE DU HAR FAST BOPÆL I ET AF DE I § 3 SPECIFICEREDE LANDE.  

VED AT DELTAGE INDVILGER DU I AT DU UNDERLÆGGES NÆRVÆRENDE OFFICIELLE REGLER, SOM DU BØR 
GENNEMLÆSE NØJE. NÆRVÆRENDE REGLER OMFATTER DEL A (SOM GÆLDER ALLE TILMELDTE), DEL B (SOM 
UDELUKKENDE GÆLDER TILMELDTE MED FAST BOPÆL I USA ELLER CANADA) OG DEL C (SOM GÆLDER ALLE 
TILMELDTE, SOM IKKE ER BOSIDDENDE I USA OG CANADA).  

DEL A: VILKÅR SOM GÆLDER ALLE TILMELDTE 

§ 1. MEDSPONSORER: Medsponsorerne (eller promoters) af nærværende Promotion (samlet ”Sponsorer”) er 

Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, San Francisco, CA 94104 
The Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618 (for USA og Canada)   
The Overwatch League, B.V., Stroombaan 16, 1181 VX, Amstelveen, Holland (for alle kvalificerede lande udenfor 
USA og Canada)   

§ 2. PROMOTIONSPERIODE OG FRISTER:  Promotionen begynder med den første Match i stadie 2 i 2018 
Overwatch League-sæsonen på eller omkring onsdag, d. 21. februar 2018 og afsluttes med konklusionen af den 
sidste Overwatch League All-Star-Match på eller omkring d. 12. august 2018 (”Promotionsperiode”). Hver sæson 
i den officiel liga i Overwatch League, slutspillene og All-Star-Matcher (individuelt en ”Match”) i 
Promotionsperioden udgør en adskilt og særlig salgsfremmende begivenhed i medfør af nærværende Officielle 
Regler.   

§ 3. BERETTIGETHED: Promotionen for gavepoletter, som beskrevet i sektion 4.A nedenfor, er åben og tilbydes 
udelukkende til personer med fast bopæl i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Danmark, 
Finland, Frankrig, Holland, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA og Østrig. Promotionen for gevinstskins, som 
beskrevet i 4.B nedenfor, er åben og tilbydes udelukkende til personer med fast bopæl i Argentina, Canada, Chile, 
Danmark, Frankrig, Tyskland, New Zealand, Norge, Saudi-Arabien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, 
Storbritannien og USA. For Argentina skal nærværende Promotion betragtes som midlertidige regler til tildeling af 
ydelser (Skins/Tokens) til behørigt registrerede spillere i medfør af nærværende Regler. 

Du skal være fyldt 13 år på tidspunktet for din tilmelding for at kunne deltage i Promotionen.  Hvis du er 
mindreårig, som defineret i dit bopælsland, skal du indhente tilladelse fra din forælder eller værge for at kunne 
tilmelde dig Promotionen. Promotionen er ugyldig, hvor den er forbudt eller begrænset i medfør af loven. 
Følgende er ikke berettiget til at deltage i nærværende Promotion: Sponsorernes medarbejdere, 



bestyrelsesmedlemmer og direktører og moderselskaber, søsterselskaber og datterselskaber, og disses reklame-, 
promotions- eller produktionsbureauer, gevinstudbydere, webmastere og webleverandører, leverandører, 
udbydere og produktions-/distributionssamarbejdere og hver af disses respektive medarbejdere, 
bestyrelsesmedlemmer og direktører, repræsentanter og udpegede personer (samlet, med Sponsorerne, 
”Promotionsenheder”), og deres familiemedlemmer (ægtefæller, forældre, børn, søskende og disses ægtefæller 
uanset disses faste bopæl) og/eller medlemmer af disses husholdninger uanset om de er i samme familie.   

Ved deltagelse indvilger tilmeldte personer sig i at følge nærværende Officielle Regler og de beslutninger som 
fattes af Promotionsdommerne. Sådanne beslutninger er endegyldige og bindende i alle anliggender omkring 
nærværende Promotion, medmindre de bestrides i henhold til § 17 eller § 19 (som relevant). 

For at kunne deltage i nærværende Promotion skal du opretholde en lovligt bestående konto hos (1) Blizzard 
Entertainment og (2) enten Twitch eller MLG, hvis der ses på en af disse to platforme, og i begge tilfælde i 
overensstemmelse med alle gældende forretningsbetingelser.  Twitch og MLG-konti er gratis og kan oprettes på 
http://link.twitch.tv/drops-blizzard-create og https://accounts.majorleaguegaming.com/account/links. Blizzard-
konti er gratis og kan oprettes på https://us.battle.net/login/en/.  

§ 4. SÅDAN TILMELDER DU DIG: Seere af Matcher på følgende platforme (individuelt ”Platform”) kan deltage 
enten i del 4A og/eller 4B i nærværende Promotion (som yderligere beskrevet nedenfor) ved at følge disse trin:    

Twitch.tv eller Twitch Desktop App-seer (herunder Twitch Mobile App og Twitch apps på spillekonsoller og TV-
enheder) seere:  

1. Opret eller log på din Blizzard Battle.net konto. 
2. Link din Twitch-konto til din Battle.net-konto. 
3. Se en livestream af en Match i Promotionsperioden. 

MLG.com-seere:  

1. Opret eller log på din Blizzard Battle.net-konto. 
2. Link din MLG-konto til din Battle.net-konto. 
3. Se en livestream af en Match i Promotionsperioden. 

Seere på Overwatchleague.com, Battle.net og Overwatch Match-klienter: 

1. Opret eller log på din Blizzard-konto på www.overwatchleague.com, Battle.net, eller på Overwatch spil-
klienten. 

2. Se en livestream af en Match i Promotionsperioden. 

De ovenstående tilmeldingsbetingelser (som gælder alt efter seer-platformen) udgør de ”Indledende Betingelser”.  
Bemærk venligst at seere på MLG-appen og Overwatch League-appen ikke er berettiget til at deltage. 

A.  Gavetokens - Alle seere, som opfylder de Indledende Betingelser og ser en livestream af 
Matchen ved afslutningen af spillet på et givent kort i en Match modtager 1 Token (som defineret i § 7) pr. 
gældende kort.  Hver Match består af 4-5 kort.  Ingen trækning eller andre chance-baserede faktorer er involveret i 
dette aspekt af Promotionen. 

B.  Gevinstskins - Alle seere, som opfylder de Indledende Betingelser og livestreamer Matchen ved 
afslutningen af det sidste kort i Matchen indgår i en lodtrækning for muligheden for at vinde 1 Skin (som defineret 
i § 7) i medfør af § 5 nedenfor.  



I Promotionsperioden er der ca. 66 regulære sæson Matcher, 15–25 playoff-Matcher (underlagt udfaldet af hver 
playoff-runde) og All-Star Matcher, hvis antal snart fastlægges nærmere. For et fuldstændigt skema skal du besøge 
skema-siden på Overwatch League-webstedet her.  Der er en begrænsning på en (1) tilmelding pr. Blizzard-konto 
og Twitch-konto pr. Match uanset registreringsmetoden (og evt. personer, som har mere end en Blizzard eller en 
Twitch-konto, er udelukkende berettiget til én (1) tilmelding).  En persons eventuelle forsøg på at opnå mere end 
det angivne antal tilmeldinger ved anvendelse af flere forskellige konti eller evt. andre metoder, herunder uden 
begrænsning, ved brugen af scripts, makroer, eller evt. automatiserede eller andre måder hvorpå den tilsigtede 
drift af Promotionen undergraves, ugyldiggør alle den pågældende persons tilmeldinger og den pågældende 
person diskvalificeres derefter.   

Hvis en tilmeldt person ikke ønsker at deltage i Promotionen, kan han eller hun enten (1) logge sig ud af din Twitch, 
MLG eller Blizzard-konto eller konto (som relevant) før afslutningen på en bestemt Match, (2) aflinke sin Twitch 
eller MLG-konto (som relevant) fra sin Blizzard-konto, hvis personen ser Matchen på en Twitch eller MLG-platform, 
eller (3) kontakte Blizzard kundesupport her med en anmodning om ikke at deltage i Overwatch League Viewership 
Incentive Programmet og Sponsorerne gør derefter personen uberettiget til at optjene Tokens i nærværende 
Promotion i fremtidige Matcher. 

§ 5. TRÆKNINGER FOR GEVINSTSKINS:  Ved afslutningen af hver Match i Promotionsperioden udtrækkes 
potentielle gevinstskin-vindere vilkårligt fra de berettigede deltagere, som opfylder betingelserne anført i § 4.B. 
Trækningen afholdes af Sponsorerne eller deres udpegede uafhængige repræsentant. Oddsene for at vinde Skins 
via en vilkårlig trækning for en given Match afhænger af antallet af berettigede deltagere, som ser en livestream i 
slutningen af den pågældende Match. Antallet af vilkårlige vindere i hver trækning beregnes med følgende formel:  
2*SQRT(N) – hvor “N” er lig antallet af berettigede deltagere (for klarhedens skyld er antallet af vindere lig 2, 
multipliceret med kvadratroden af antallet af berettigede deltagere, som ser en livestream ved afslutningen af den 
pågældende Match).  Sponsorerne forbeholder sig retten til at øge chancen for at vinde ved visse Matcher eller 
indenfor særlig begrænsede tidsrammer i Promotionsperioden.  For at undgå tvivl uddeles Gavetokens til alle 
kvalificerede deltagere, som opfylder betingelserne anført i § 4.A – disse tildeles ikke på grundlag af vilkårlige 
trækninger.   

§ 6. MEDDELELSE OG VERIFICERING AF GAVER ELLER GEVINSTR: Indenfor 48 timer efter konklusionen af hver 
relevant Match og ved Sponsorernes (eller Sponsorernes udpegede repræsentanters) fastsættelse af berettigede 
deltagere og vindere, sker følgende:  (a) Gavetokens krediteres til Blizzard-konti for personer, som har optjent 
sådanne Tokens i medfør af § 4A ovenfor, og (b) rettigheden til at indhente en gratis gevinstskin sendes til hver 
vinders Blizzard-konto med forbehold af at nærværende Officielle Regler i begge tilfælde overholdes. Spillere på 
Xbox One® og PlayStation®4-systemerne skal have deres Xbox Live eller PlayStation®Network-konti linket til deres 
Blizzard-konti for at kunne indløse Tokens. Der kræves en Overwatch-spillelicens for at kunne indløse Tokens i 
Overwatch-spillet.    Hvis du har et Overwatch-spil tilknyttet din Blizzard-konto, herunder en tilknyttet en Xbox Live 
eller PlayStation®Network-konto, som beskrevet ovenfor, vises dine Tokens i din Blizzard Overwatch-konto, uden 
at du bør foretage dig yderligere.  Hvis du ikke har et Overwatch-spil tilknyttet din Blizzard-konto, opbevares dine 
Tokens, indtil du tilknytter et Overwatch-spil til din Blizzard-konto. Dine Tokens opbevares indtil udløbsdatoen, 
som yderligere beskrevet i § 7 nedenfor. Du får besked via e-mail senest 30 dage efter en Match, om du har 
vundet, og du skal derefter udfylde evt. skemaer eller anden dokumentation, som udleveres af Sponsoren eller 
Sponsorens repræsentant for at modtage din gevinst. Tilsidesættelse af nærværende Officielle Regler kan resultere 
i diskvalificering, fortabelse af gevinster, og - efter Sponsorernes eget skøn - udvælgelse af en alternativ kvalificeret 
tilmeldt deltager, som kan tildeles den fortabte gevinst i overensstemmelse med nærværende Officielle Regler og 
som vil være underlagt samme diskvalificeringskriterier. 

§ 7. GAVETOKENS OG GEVINSTSKINS:    

Overwatch League Tokens er virtuelle genstande, som kan indløses for Overwatch League-relaterede virtuelle 
genstande i Overwatch-spillet (individuelt, en ”Token”).  Tokens har ingen kontant indløsningsværdi og kan ikke 
overdrages, handles eller byttes på nogen måde.  Overwatch League hjemme-skins er virtuelle genstande, som kan 



anvendes, når man spiller et Overwatch-spil (individuelt, en ”Skin”).  Skins ændrer ikke en brugers præstationsevne 
i spillet og har ingen kontant indfrielsesværdi, kan ikke overdrages og kan ikke handles eller veksles på nogen måde.  
Hver gevinstskin leveres ved at kreditere vinderens Blizzard-konto med et tilstrækkeligt antal Tokens til at vinderen 
kan vælge et Skin efter eget valg. Dette leveres på denne måde udelukkende for nemhedens skyld.  Gavetokens og, 
hvis relevant, tilstrækkelig med Tokens til at indløse et gevinstskin efter den tilmeldte deltagers valg tilføjes direkte 
til deltageres Blizzard-konto uden at der kræves nogen anden handling på deltagerens vegne (underlagt § 6 ovenfor).  
Brug af Tokens og Skins er underlagt alle de forretningsbetingelser, som gælder Overwatch-spillicensen, herunder 
uden begrænsninger, Blizzards slutbrugerlicensaftale, som kan hentes her.  Tokens – herunder Tokens til gevinstskins 
– som tildeles men ikke ’indløses’ i et Overwatch-spil – herunder, uden begrænsninger, ved at linke en Xbox Live 
eller PlayStation®Network-konto til din Blizzard-konto) før eller på d. 31. december 2018 - udløber og erstattes ikke.  
Tokens ’indløst’ i et Overwatch-spil på en platform (f.eks. en PC, Xbox® One eller Playstation® 4) kan ikke ’indløses’ 
på en Overwatch spilkonto på en anden platform efter 30 dage. Deltagere er eneansvarlige for indgivelse af evt. 
skyldige skatter til den relevante skattemyndighed i forbindelse med tildeling af Gavetokens eller gevinstskins. 

§ 8. VINDEROVERSIGT: Du kan hente en oversigt over vinderne af gevinsttokens ved at kontakte Blizzard 
kundesupport her, hvor du kan specificere navnet på Matchen for hvilken du ønsker en 
Vinderoversigt.  Anmodninger skal modtages senest tres (60) dage efter afslutningen på den gældende Match i 
Promotionen. 

§ 9. OFFENTLIG OMTALE: Med undtagelse af steder, hvor det er forbudt efter gældende lov, indvilger hver vinder 
af gevinstskins til at deltage i en sådan rimelig grad af offentlig omtale, som Sponsorerne måtte kræve omkring 
Promotionen. Sponsorerne forbeholder sig retten til at offentliggøre hver vinders navn, foto og bopælsland på 
deres Vinderoversigt og websteder.  

§ 10. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER:  Al information, som afgives til Sponsorerne af tilmeldte 
deltagere behandles i overensstemmelse med den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder for 
den relevante Platform, som den tilmeldte deltager brugte til at se den relevante Match og kan deles med Blizzard 
Entertainment med henblik på at udføre nærværende Promotion.  Information, som afgives af de tilmeldte 
deltagere deles af Sponsorerne med Blizzard Entertainment og er underlagt og behandles på en måde, som er i 
overensstemmelse med Blizzard Entertainments politik omkring beskyttelsen af personoplysninger, som kan læses 
på http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html.  Kvalificerede deltagere med fast bopæl i Taiwan, 
henvises til Blizzard Entertainments politik omkring beskyttelsen af personoplysninger, som kan læses på:  
http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/about/privacy.html.  

§ 11. SPONSORERNES RETTIGHEDER: Hver af Sponsorerne forbeholder sig retten til, på et hvilket som helst 
tidspunkt, helt efter eget skøn, at: 

 verificere berettigheden af alle tilmeldte deltagere (herunder deres alder og bopæl) 
 diskvalificere alle tilmeldte deltagere, som det viser sig misbruger eller manipulerer driften af 

Promotionen eller registrerer sig svigagtigt eller som Sponsorene mener har handlet i modstrid med 
nærværende Officielle Regler 

 diskvalificere alle tilmeldte deltagere, som skriver en post eller en kommentar på de relevante Sponsorer 
eller Blizzards sociale medie-kanaler og/eller interaktive funktioner på deres websteder eller andre 
platforme, som efter Sponsorenes opfattelse, er uhensigtsmæssig, stødende, forstyrrende for andre 
tilmeldte deltagere, fans af Sponsoren eller som er direkte rettet mod Sponsoren eller i modstrid med 
gældende lov, og mod en eller flere Sponsorer, eller i modstrid med gældende lov, eller Sponsorernes 
eller Sponsorernes leverandørers eller udbyderes brugervilkår eller servicevilkår (herunder 
fælleskabsretningslinjer eller andre vilkår, som styrer passende adfærd) og til at fjerne sådanne 
posteringer eller kommentarer. 

Sponsorerne forbeholder sig retten til at udvide, tilbagetrække, ændre eller suspendere Promotionen eller 
nærværende Officielle Regler på et hvilket som helst tidspunkt, hvis omstændigheder som ligger uden for deres 



kontrol og ikke var rimelig forudsigelig på tidspunktet for nærværende Promotion og som ikke kunne undgås ved 
hjælp af egnede midler, gør dette uundgåeligt. 

§ 12. KONTAKTER: Hvis du har spørgsmål om Promotionen, kontakt venligst Blizzards kundesupport her.  

DEL B: VILKÅR, SOM GÆLDER DELTAGERE MED BOPÆL I USA 

De følgende vilkår gælder udelukkende for deltagere, som har bopæl i USA og Canada:  

§ 13. BETINGELSER FOR DELTAGELSE: Tilmeldte deltagere accepterer, at Promotionsenhederne ikke oppebærer 
erstatningsansvar af noget art og skal holdes skadesløse for et ethvert erstatningsansvar for evt. personskader, tab 
eller erstatningsbeløb af enhver slags for personer, herunder dødsfald eller tingsskade, som resulterer helt eller 
delvist, direkte eller indirekte, fra deres accept, besiddelse, misbrug, eller brug af Tokens, eller deltagelse i 
nærværende Promotion eller evt. Promotionsrelateret aktivitet, eller for evt. trykning, produktion, typografisk, 
menneskelig eller pga. anden fejl i trykningen, tilbuddet eller meddelelse om et Token eller en Skin. 

§ 14. ANSVARSBEGRÆNSNING: Promotionsenheder  er ikke ansvarlige for ulæselige, tabte, forsinkede, 
beskadigede, ødelagte, unøjagtige, forsinkede, ufuldstændige, utilstrækkelig porto på grund af uforståelige, ikke-
leverede, fejlsendte, forvrængede eller stjålne tilmeldinger; eller for ufuldstændige, unøjagtige, tabte, afbrudte 
eller utilgængelige netværk, satellitnet, telefonnet eller linjer, mobiltelefontårne eller udstyr (herunder håndsæt), 
onlinesystemer til computere, computerudstyr, programmel, virus eller fejl, servere eller udbydere eller andre 
forbindelser, tilgængelighed eller tilgængelighed eller fejlkommunikation, mislykkede computer-, telefon-, mobil-, 
satellit- eller kabeloverførsler, linjer eller andet teknisk svigt eller til forstyrrede, forvrængede, forsinkede eller 
fejlsendte transmissioner, fejl i computerhardware eller programmel, fejl eller vanskeligheder; eller for andre fejl 
eller problemer af enhver art, hvad enten det er typografisk, trykning, menneskelig, teknisk, mekanisk, 
elektronisk, netværksmæssig eller på anden måde, herunder uden begrænsning eller eventuelle fejl eller 
problemer, der måtte opstå i forbindelse med administrationen af Promotionen; eller for den forkerte eller 
unøjagtige registrering af adgang eller andre oplysninger eller manglende indsamling af sådanne 
oplysninger.  Personer, som manipulerer eller misbruger et aspekt af Promotionen eller webstedet, som 
udelukkende fastsat af Sponsorerne, diskvalificeres (og alle tilknyttede tilmeldinger erklæres ugyldige) og 
Sponsorerne forbeholder sig retten til at opsige en sådan tilmeldt deltagers ret til at deltage i denne og evt. andre 
promotioner, som udbydes af Sponsorerne.  Registreringer, som genereres ved hjælp af robot-, programmerings-, 
scriptrelaterede, eller andre automatiserede midler eller på måder, som undergraver registreringsprocessen 
diskvalificeres. Promotionsenheder er ikke ansvarlige for personskader eller skader mod deltageres eller andre 
personers computere, som er relaterede eller som følge af deltagelse i nærværende Promotion eller hentning af 
materialer fra et Promotionsrelateret websted.  Hvis en del af Promotionen, efter Sponsorens eget skøn, er 
kompromitteret af virus, worms, bugs, ikke-autoriseret menneskelig indgriben eller andre årsager, som, efter 
Sponsorernes eget skøn, er korrupte eller forringer administration, sikkerhed, fair eller korrekt anvendelse, eller 
indgivelse af registreringer, forbeholder Sponsorerne sig retten efter eget skøn til at suspendere eller opsige 
Promotionen, og hvis den opsiges, vilkårligt udvælge vindere fra alle ikke-mistænkelige berettigede tilmeldinger, 
som modtages før handlingen foretages og som ellers skønnes at være fair og hensigtsmæssig af Sponsorerne. 
Hvis der opstår en stridighed omkring tilmeldinger fra flere forskellige brugere, som har samme Blizzard-konto på 
tidspunktet for tilmeldingen, betragtes den autoriserede abonnent af Blizzard-kontoen på tilmeldingstidspunktet 
som rette tilmeldte og den person som er underlagt nærværende Officielle Regler.  Den autoriserede 
kontoabonnent er den fysiske person, som er blevet tildelt e-mailadressen af sin internetudbyder, internet 
tjenesteudbyder, eller anden organisation, som er ansvarlig for tildelingen af de e-mailadresser, som er tilknyttet 
Blizzard-kontoen.  

§ 15. PROMOTIONSENHEDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE ELLER 
ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR EVT. SKADER ELLER TAB AF NOGEN SLAGS, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, 
HÆNDELIGE, FØLGE, ELLER PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGSANSVAR, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ADGANG 
TIL OG BRUG AF ET EVT. WEBSTED ELLER HENTNING FRA OG/ELLER TRYKNING AF MATERIALE HENTET FRA ET 



EVT. WEBSTED TILKNYTTET NÆRVÆRENDE PROMOTION. UDEN AT DETTE BEGRÆNSER DET FORANSTÅENDE, ER 
ALT PÅ PROMOTIONSWEBSTEDET I BEFINDTLIG STAND UDEN AT DER STILLES NOGEN GARANTI AF NOGEN 
SLAGS, HVAD ENTEN DENNE ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. 
DET ER MULIGT, AT DER ER VISSE VÆRNETING, SOM IKKE TILLADER BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER AF 
SKADESANSVAR FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER ELLER EKSKLUSION AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ 
VISSE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER EKSKLUSIONER GÆLDER MULIGVIS IKKE DIG. CHECK DINE 
LOKALE LOVE FOR EVT. INDSKRÆNKNINGER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE DISSE BEGRÆNSNINGER 
ELLER EKSKLUSIONER.   

§ 16. VOLDGIFT: En hvilken som helst tvist vedrørende Promotionen, som ikke er løst senest tredive (30) dage 
efter modtagelse af et skriftligt varsel fra en part til modparten skal afgøres ved bindende og endegyldig voldgift 
ledet af en enkel voldgiftsmand, med undtagelse af at den tilmeldte person kan nedlægge påstand i en ret, som 
behandler småsager, såfremt sådanne småsager er berettiget til en sådan behandling.  Anmodningen om 
voldgiftsbehandling skal fremsættes indenfor en rimelig periode efter en klage, tvist, misligholdelse eller andet 
forhold opstod og må under ingen omstændigheder fremsættes mere end to år efter den forurettede part vidste 
eller burde have vidst om klagen, tvisten eller bruddet.  Voldgiftsbehandling skal forløbe i medfør af American 
Arbitration Associations regelsæt om handelsvoldgift (Commercial Arbitration Rules, også kendt som ”AAA-
regelsættet”). Voldgiftsbehandlingen skal ledes an en enkel voldgiftsmand med erfaring i det specifikke stridspunkt 
og vælges i medfør af AAA-regelsættet.  Voldgiftsbehandlingen skal afholdes på et sådant sted i Los Angeles 
storbyområdet i Californien som udpeges af voldgiftsmanden (eller et sådant anden sted, som parterne og 
voldgiftsmanden måtte blive enige om) og skal forestås i medfør af AAA-regelsættet - uanset evt. lovvalgsklausuler 
i nærværende Aftale - i den udstrækning det ikke ellers er uforeneligt med nærværende Aftale.  Parterne er ikke 
berettiget til sagsoplysning med undtagelse af udveksling af relevante dokumenter og en udenretlig 
vidneforklaring, som ikke må overstige otte timer, medmindre det ellers tillades af voldgiftsmanden eller AAA-
regelsættet.  Parterne er dog endvidere berettiget til af optage udenretlige vidneforklaringer fra evt. fagmænd, 
som måtte udpeges til af afgive forklaring ved voldgiftsbehandlingen.  Voldgiftsmandens kendelse er endegyldig og 
bindende mht. evt. forhold, som er indgivet til voldgift og skal træde i stedet for andre former for søgsmål eller 
retsforhandlinger af en hvilken som helst slags; om nødvendigt kan en evt. dom vedrørende voldgiftsmandens 
kendelse afsiges ved en evt. domstol, som har saglig kompetence eller kompetence over parten mod hvem 
dommen skal fuldbyrdes.  Voldgiftsmanden skal udstede en begrundet udtalelse til understøttelse af sin 
endegyldige voldgiftskendelse og har ingen bemyndigelse til at udstede en evt. kendelse, som enten er uforenelig 
med eller i modstrid med delstatens Delaware love.  Voldgiftsmanden har heller ingen bemyndigelse til at tilkende 
særlig eller pønalt begrundet skadeserstatning og har ingen yderligere bemyndigelse til at tilkende erstatning for 
hændelige eller følgeskader eller skadeserstatning for tabt fortjeneste.  Den vindende parts eller de vindende 
parters rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger (som fastsat af voldgiftsmanden) skal godtgøres af 
modparten eller modparterne.  For personer med bopæl i New Jersey gælder indskrænkningerne ovenfor ikke i 
tilfælde hvor advokatsalærer, sagsomkostninger eller anden skadeserstatning er obligatorisk i medfør af 
lovgivningen.  Medmindre andet foreskrives ved lov er parterne indforstået med at hemmeligholde eksistensen og 
oplysninger om evt. stridigheder underlagt nærværende bestemmelse, herunder udfaldet af voldgiftsbehandling.  
Det ovenstående skal ikke fortolkes som et forbud mod, at en part kan videregive relevant information til sine 
juridiske, finansielle eller andre rådgivere i forbindelse med evt. sådanne stridigheder så længe sådanne rådgivere 
indvilger i at opretholde tavshedspligt i forbindelse dermed i medfør af nærværende bestemmelse. Hvis en sag af 
en eller anden årsag fortsætter i retten snarere end i voldgift, giver den tilmeldte person og Sponsorerne hver især 
afkald på deres respektive ret til nævningebehandling. 

§ 17. LOVVALG: Med undtagelse af hvor det er forbudt, accepterer hver tilmeldte deltager at: (1) eventuelle og alle 
stridigheder og sagsgrundlag, som opstår i forbindelse med eller er forbundet med nærværende Promotion eller 
evt. uddelte gevinster skal løses individuelt og uden anvendelse af gruppesøgsmål, (2) eventuelle og alle påstande, 
domme og kendelser er begrænset til faktiske udlæg til omkostninger og den tilmeldte deltager tillades på ingen 
måde at få tilkendt advokatsalærer og andre sagsomkostninger, (3) ingen pønal, følgemæssig, særskilt, hændelig, 
eller anden skadeserstatning, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, kan tilkendes (samlet ”Særlig 



Skadeserstatning”), og (4) den tilmeldte deltager frasiger sig hermed alle rettigheder til at nedlægge påstand om 
Særlig Skadeserstatning og alle rettigheder til at få en sådan skadeserstatning multipliceret eller forhøjet. 
Delawares love uden henvisning til Delawares lovvalgsregler regulerer Promotionen og alle relaterede aspekter. 

 

DEL C: VILKÅR, SOM GÆLDER PERSONER MED BOPÆL UDENFOR USA 

Følgende vilkår gælder udelukkende for deltagere, som har fast bopæl i et af de berettigede lande udenfor USA, 
som anført i § 3:   

§ 18. ERSTATNINGSANSVAR:  

Ved at deltage i Promotionen accepterer du de egenskaber og begrænsninger I de medier, som bruges, såsom 
telefonnettet eller internettet og dettes risici og påvirkningen af nedbrud osv. og overordnet de risici, som er 
forbundet med kommunikation via internettet, såsom begrænsninger i databeskyttelse, malware og virusser. Det 
er de tilmeldte deltageres ansvar at tage alle forudsigelige og rimelige foranstaltninger til at beskytte sine 
computere og mobile enheder og disses indhold. Deltagelse i konkurrencen er på den tilmeldte deltagers 
eneansvar og, medmindre det udtrykkeligt er anført i nærværende Officielle Regler er Sponsorerne ikke 
erstatningsansvarlige for evt. problemer eller fejlfunktioner, som er relateret til tekniske værktøjer, computere, 
telefonlinjer, transmissionssystemer, internetforbindelser, som måtte kunne forhindre en tilmeldt deltager i at 
deltage i Promotionen eller tage besiddelse af evt. Tokens eller Skins i medfør af nærværende Officielle Regler. Den 
tilmeldte deltager er eneansvarlig for brugen og kontrollen over sit eget udstyr og e-mailkonto. 

Den følgende bestemmelse gælder ikke personer med fast bopæl i Tyskland. Hvis Sponsorerne tilsidesætter 
nærværende Officielle Regler, er Sponsorerne ansvarlige for evt. tab eller skader lidt og som er et forudsigeligt 
resultat af Sponsorernes misligholdelse af nærværende forretningsbetingelser eller deres uagtsomhed men er ikke 
ansvarlige for evt. tab eller skader som ikke er forudsigelige. Tab eller skader er forudsigelige, hvis de er en 
åbenbar følge af Sponsorernes misligholdelse eller hvis de overvejes af dig og Sponsorerne på 
tilmeldingstidspunktet for Promotionen. Sponsorer er ikke ansvarlige for skadeserstatning, som ikke er en direkte 
følge af Sponsorernes misligholdelse af en af deres forpligtelser. Evt. yderligere ansvar for skadeserstatning er 
udelukket. Du har dog muligvis rettigheder i medfør af gældende love omkring forbrugerbeskyttelse.  Det er ikke 
hensigten med nærværende Officielle Regler at indskrænke, ændre eller begrænse dine rettigheder i medfør af 
lovene omkring forbrugerbeskyttelse på nogen måde. Den følgende bestemmelse gælder for personer med fast 
bopæl i Tyskland. Sponsorerne har ubegrænset erstatningsansvar i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed samt 
ved forelæggelse af en garanti fremsat af Sponsorerne for skadeserstatning, som afholdes af tilmeldte deltagere i 
forbindelse med Promotionen.  I tilfælde af meget begrænset uagtsomhed har Sponsorerne endvidere ubegrænset 
hæftelse i tilfælde af tab af menneskeliv, personskade eller nedsat sundhedstilstand. I tilfælde af meget begrænset 
misligholdelse af kritiske kontraktlige forpligtelser er Sponsorerens erstatningsansvar begrænset til den heraf 
følgende tingsskade og finansielle tab med et beløb som er lig den forudsigelige, typisk forekommende skade. En 
kritisk forpligtelse er en forpligtelse, som skal opfyldes for at udføre organiseringen af Promotionen korrekt og i 
hvoraf overholdelse af nærværende forretningsbetingelser normalt afhænger og er berettiget til at afhænge. Evt. 
yderligere ansvar for skadeserstatning er udelukket. 

§ 19. LOV OG VÆRNETING: Promotionen og nærværende Officielle Regler og evt. stridigheder eller klager, som 
opstår fra og i forbindelse med dem er underlagt Englands love. Som forbruger kan du benytte de evt. ufravigelige 
bestemmelser i loven i det land hvor du har fast bopæl.  Der er intet i nærværende forretningsbetingelser, 
herunder klausulen nedenfor, som påvirker dine rettigheder, som du som forbruger kan bero dig på, såsom 
ufravigelige bestemmelser i dine lokale love. 



Eventuelle stridigheder eller klager, som opstår fra eller i forbindelse med Promotionen eller nærværende 
Officielle Regler er underlagt den ikke-eksklusive kompetence af Englands domstole. Hvis du er forbruger med fast 
bopæl i et andet land, vil du endvidere muligvis være i stand til at anlægge sag ved dine lokale domstole.  

 


