
 

 

VIRALLISET SÄÄNNÖT: OVERWATCH LEAGUE -KATSELIJOIDEN KANNUSTINKAMPANJA 

YLEISKATSAUS: Overwatch League -katselijoiden kannustinkampanjalla (”Kampanja”) on kaksi erillistä osaa 
(kaikki isolla kirjoitetut termit määritellään alla): ilmainen Token-palkkio jokaisesta päätökseen saakka 
katsotusta kartasta sekä erillinen tilaisuus voittaa ilmainen Skin, joka arvotaan jokaisen yksittäisen ottelun 
päätteeksi jokaisesta päätökseen saakka katsotusta Ottelusta. Kaksi tarjousta ovat toisistaan erillisiä.  Voit 
hyödyntää niistä yhtä tai molempia. Joka Ottelussa suoritetaan erillinen arvonta. Yhteen Ottelun arvontaan 
osallistuminen ei tarkoita osallistumista muiden Otteluiden arvontoihin. Lisätiedot näistä kahdesta erillisestä 
tarjouksesta löytyy alta. 

OSALLISTUMINEN TAI ARVONNAN VOITTAMINEN EI VAADI OSTOA TAI MINKÄÄNLAISTA MAKSUA. OSTAMINEN EI 
LISÄÄ ARVONNAN VOITTOTODENNÄKÖISYYTTÄ. SKININ VOITTAMISEN TODENNÄKÖISYYS JOKAISESSA ERILLISESSÄ 
ARVONNASSA RIIPPUU KYSEISEEN ARVONTAAN OSALLISTUMISKELPOISTEN OSANOTTAJIEN MÄÄRÄSTÄ, JOKA 
PERUSTUU OSALLISTUMISKELPOISTEN KATSOJIEN MÄÄRÄÄN ARVONTAAN LIITTYVÄN OTTELUN PÄÄTTYESSÄ. ET 
VOI OSALLISTUA TÄHÄN KAMPANJAAN, ELLET OLE YHDEN OSIOSSA 3 MÄÄRITETYN MAAN VAKITUINEN ASUKAS.  

HYVÄKSYT OSALLISTUMALLA NÄMÄ VIRALLISET SÄÄNNÖT, JA SINUN PITÄISI LUKEA NÄMÄ HUOLELLA. VIRALLISET 
SÄÄNNÖT KOOSTUVAT OSASTA A (JOKA PÄTEE KAIKKIIN OSANOTTAJIIN), OSASTA B (JOKA PÄTEE VAIN 
YHDYSVALLOISSA JA KANADASSA ASUVIIN OSANOTTAJIIN) JA OSASTA C (JOKA PÄTEE KAIKKIIN OSANOTTAJIIN, 
JOTKA ASUVAT YHDYSVALTOJEN JA KANADAN ULKOPUOLELLA).  

OSA A: KAIKILLE OSANOTTAJILLE VOIMASSA OLEVAT EHDOT 

1. YHTEISSPONSORIT: Tämän Kampanjan yhteissponsorit (tai promoottorit) ovat (yhteisesti ”Sponsorit”): 

Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, USA 
The Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618, USA (Yhdysvalloissa ja Kanadassa)   
The Overwatch League, B.V., Stroombaan 16, 1181 VX, Amstelveen, Netherlands (Yhdysvaltojen ja Kanadan 
ulkopuolisissa osallistujamaissa)   

2. KAMPANJA-AIKA JA MÄÄRÄAJAT: Kampanja alkaa 2018 Overwatch League -kauden ensimmäisestä Stage 2 -
ottelusta, joka järjestetään keskiviikon 21. helmikuuta 2018 aikoihin, ja päättyy viimeisen Overwatch League All-
Star -ottelun päätyttyä, joka järjestetään 12. elokuuta 2018 aikoihin (”Kampanjakausi”). Jokainen 
Kampanjakaudella järjestetty Overwatch Leaguen virallinen liiga-, playoff- tai All-Star-ottelu (erikseen ”Ottelu”) on 
näiden virallisten sääntöjen alainen erillinen ja yksittäinen kampanjatapahtuma.   

3. OSALLISTUMISKELPOISUUS: Kampanja kartan jälkeen saataville Lahja-Tokeneille, kuten alla osiossa 4A on 
kuvattu, on avoinna ja tarjotaan seuraavien maiden laillisille asukkaille: Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, 
Brasilia, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Itävalta, Kanada, Meksiko, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, 
Saudi-Arabia, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tanska, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Venäjä ja Yhdysvallat. Kampanja kartan 
jälkeen arvottaville Palkinto-Skineille, kuten alla osiossa 4B on kuvattu, on avoinna ja tarjotaan seuraavien maiden 
laillisille asukkaille: Argentiina, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Itävalta, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, 
Saksa, Saudi-Arabia, Sveitsi, Taiwan, Tanska, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Argentiinan kohdalla tätä Kampanjaa 
tulisi pitää väliaikaisena sääntönä, jolla tarjotaan etuja (Skinejä/Tokeneita) näiden Sääntöjen mukaisesti 
rekisteröityneille pelaajille. 

Jotta voit osallistua Kampanjaan, sinun täytyy olla vähintään 13-vuotias osallistumisen aikana. Jos olet alaikäinen 
(asuinmaasi lain mukaan), sinulla täytyy olla vanhempasi tai huoltajasi suostumus Kampanjaan osallistumisesta. 
Kampanja on mitätön, mikäli se on laissa kielletty. Sponsoreiden työntekijät, virkailijat ja johtajat sekä niiden 
emoyhtiöt, yhteistyökumppanit ja tytäryhtiöt sekä niiden käyttämät mainos- ja tuotantoyhtiöt, palkintojen 
tarjoajat, verkkoylläpitäjät ja -tarjoajat, toimittajat, alihankkijat ja tuotanto-/jakelukumppanit sekä jokaisen niiden 



 

 

virkailijat, johtajat, työntekijät, edustajat ja toimitsijat (yhdessä Sponsoreiden kanssa ”Kampanjavastaavat”) sekä 
heidän elättinsä, lähiomaisensa (aviopuoliso ja vanhempi, lapsi, sisarus ja heidän aviopuolisonsa, asuinpaikasta 
riippumatta) ja/tai heidän kotitaloutensa jäsenet, sukulaisia tai ei, eivät voi osallistua tähän Kampanjaan.  

Osanottajat hyväksyvät osallistumalla nämä Viralliset säännöt ja Kampanjan tuomareiden päätökset, jotka ovat 
lopullisia ja sitovia kaikissa tähän Kampanjaan liittyvissä asioissa, ellei niitä haasteta osioiden 17 tai 19 (asiasta 
riippuen) mukaan. 

Jotta voit osallistua tähän Kampanjaan, sinulla täytyy olla hyvämaineinen (1) Blizzard Entertainmentin ja (2) joko 
Twitchin tai MLG:n tili, jos seuraat kummaltakaan näiltä alustoilta. Jokaisen on noudatettava kaikkia sovellettavia 
ehtoja sekä edellytyksiä. Twitch- ja MLG-tilit ovat ilmaisia, ja ne voidaan hankkia osoitteesta 
http://link.twitch.tv/drops-blizzard-create ja https://accounts.majorleaguegaming.com/account/links. Blizzard-tilit 
ovat ilmaisia, ja ne voidaan hankkia osoitteesta https://us.battle.net/login/en.  

4. OSALLISTUMINEN: Seuraavilta alustoilta (erikseen ”Alusta”) Otteluita katsovat ovat oikeutettuja osallistumaan 
tämän Kampanjan kohtiin 4A ja/tai 4B (kuten määritetty alla) näitä askeleita seuraamalla:    

Twitch.tv:n tai Twitch Desktop Appin (mukaan lukien Twitch Mobile App ja pelikonsoleiden sekä 
televisioiden Twitch-sovellukset) katselijat:  

1. Luo tai kirjaudu Blizzard Battle.net accountillesi. 
2. Yhdistä Twitch-tilisi Battle.net accountiisi. 
3. Katso Ottelun suoraa lähetystä Kampanjakauden aikana. 

MLG.com-katsojat:  

1. Luo tai kirjaudu Blizzard Battle.net accountillesi. 
2. Yhdistä MLG-tilisi Battle.net accountiisi. 
3. Katso Ottelun suoraa lähetystä Kampanjakauden aikana. 

Overwatchleague.comin, Overwatch League -sovelluksen, Battle.netin ja Overwatch-pelisovelluksen katsojat: 

1. Luo tai kirjaudu Blizzard Battle.net accountillesi osoitteessa www.overwatchleague.com, Battle.netissä tai 
Overwatch-peliohjelmassa. 

2. Katso Ottelun suoraa lähetystä Kampanjakauden aikana. 

Edellä mainitut osallistumisehdot (katselualustasta riippuen) ovat ”Ensiehdot”. Huomaa, että MLG-sovelluksen 
katsojat eivät ole osallistumiskelpoisia. 

A.  Lahja-Tokenit – Kaikki katsojat, jotka täyttävät Ensiehdot ja seuraavat Ottelun suoraa lähetystä 
pelin loppuun saakka Ottelun kartalla saavat 1 Tokenin (kuten määritetty osiossa 7) jokaisesta soveltuvasta 
kartasta. Jokainen Ottelu kestää 4–5 kartan ajan. Tähän Kampanjan osaan ei liity arvontaa tai muita satunnaisia 
elementtejä. 

B.  Palkinto-Skinit – Kaikki katsojat, jotka täyttävät Ensiehdot ja seuraavat Ottelun suoraa lähetystä 
sen viimeisen kartan loppuun saakka, osallistuvat palkintoarvontaan, jossa voi voittaa 1 Skinin (kuten määritetty 
osiossa 7) osiossa 5 esitettyjen ehtojen mukaisesti.  

Kampanjakauden aikana järjestetään noin 66 liigaottelua, 15–25 playoff-ottelua (jokaisen playoff-kierroksen 
tuloksista riippuen) ja vielä määrittämätön määrä All-Star-otteluita. Aikataulu löytyy Overwatch League -sivuston 
aikataulusivulta, joka on täällä. Osallistumisten määrä on rajoitettu yhteen (1) Blizzard- ja Twitch-tiliin per ottelu 



 

 

osallistumistavasta riippumatta (ja useamman Blizzard- tai Twitch-tilin omaava henkilö voi osallistua vain yhden (1) 
kerran). Kuka tahansa henkilö, joka yrittää osallistua edellä määrättyä määrää useammin käyttämällä useaa tiliä tai 
muuta keinoa kuten, ilman rajoituksia, ohjelmakoodia, makroa tai mitä tahansa automatisoitua tai muuta keinoa, 
jolla yritetään kiertää Kampanjan tarkoitettu toiminta, menettää kaikki henkilökohtaiset osallistumisensa ja hänet 
hylätään.   

Jos osanottaja ei halua osallistua Kampanjaan automaattisesti, hän voi joko (1) kirjautua ulos Twitch-, MLG- tai 
Blizzard-tililtään (sovellettavissa olevasta tilistä riippuen) ennen tietyn Ottelun päättymistä; (2) irrottaa Twitch- tai 
MLG-tilinsä (sovellettavissa olevasta tilistä riippuen) Blizzard-tilistään, jos otteluita seurataan Twitch- tai MLG-
alustoilta; tai (3) ottaa yhteyttä Blizzardin asiakastukeen täällä ja pyytää, ettei hän osallistu Overwatch League -
katselijoiden kannustinkampanjaan, niin Sponsorit poistavat hänen osallistumiskelpoisuutensa tämän Kampanjan 
tulevista Otteluista. 

5. PALKINTO-SKINIEN ARVONTA: Jokaisen Kampanjakauden Ottelun päätteeksi mahdolliset Palkinto-Skinien 
voittajat arvotaan osallistumiskelpoisista osanottajista, jotka täyttävät osion 4B kriteerit. Arvonnan suorittaa 
Sponsorit tai heidän määrittämänsä riippumaton valtuutettu. Jokaisen Ottelun Skin-arvonnan 
voittotodennäköisyys riippuu soveltuvan Ottelun päättyessä suoraa lähetystä seuraavien osallistumiskelpoisten 
katsojien määrästä. Arvonnan satunnaisten voittajien määrä määritellään seuraavalla kaavalla: 2*SQRT(N), missä 
”N” vastaa osallistumiskelpoisten osanottajien määrää (selvennykseksi, voittajien määrä on yhtä kuin 2 kerrottuna 
soveltuvan Ottelun päättyessä suoraa lähetystä seuraavien osallistumiskelpoisten katsojien määrän neliöjuurella).  
Sponsoreilla on oikeus lisätä voittotodennäköisyyttä tietyissä Otteluissa tai rajoitetuksi ajaksi tietyllä 
Kampanjakauden jaksolla. Jotta asia ei jää epäselväksi, Lahja-Tokeneita annetaan kaikille osallistumiskelpoisille 
osanottajille, jotka täyttävät osion 4A kriteerit, ja niitä ei jaeta satunnaisen arvonnan perusteella.   

6. ILMOITUS LAHJOISTA JA PALKINNOISTA SEKÄ NIIDEN VARMISTAMINEN: 48 tunnin sisällä jokaisen soveltuvan 
Ottelun päätöksestä, ja Sponsorien (tai Sponsorien valtuutetun) vahvistettua osallistumiskelpoiset osanottajat ja 
voittajat, tapahtuu seuraavaa: (a) Lahja-Tokenit hyvitetään niiden Blizzard-tileille, jotka ovat ansainneet Tokenin 
yllä olevan osion 4A mukaisesti ja (b) kyky lunastaa ilmainen Palkinto-Skin toimitetaan jokaisen voittajan Blizzard-
tilille. Näitä Virallisia sääntöjä noudatetaan molemmissa tapauksissa. Xbox One®- ja PlayStation®4-järjestelmän 
pelaajilla täytyy olla Blizzard-tiliin yhdistetty Xbox Live- tai PlayStation®Network-tili, jotta he voivat lunastaa 
Tokenit. Pätevä Overwatch-pelilisenssi on vaadittu, jotta Tokenit voidaan lunastaa Overwatch-pelissä. Olettaen, 
että Overwatch-peli on yhdistetty Blizzard-tiliin (sekä Xbox Live- tai PlayStation®Network-tili on yhdistetty yllä 
mainitulla tavalla), Tokenit ilmaantuvat Blizzard Overwatch -tilille ilman sinulta vaadittavia lisätoimia. Jos näin ei 
ole, Tokenit varastoidaan siihen asti, kunnes yhdistät Overwatch-pelin Blizzard-tiliisi tai eräpäivä ylittyy (tarkemmat 
tiedot löytyvät alla olevasta osiosta 7). Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse 30 päivän kuluessa Ottelusta, jos olet 
voittaja, ja sinun täytyy täyttää kaikki Sponsorien (tai Sponsorien valtuutetun) vaatimat lomakkeet tai muut 
asiakirjat, jotta saat palkintosi. Näiden Virallisten sääntöjen noudattamattomuus voi johtaa hylkäykseen, 
palkintojen takavarikoimiseen ja, Sponsorin yksinoikeudellisella päätöksellä, takavarikoidun palkinnon 
luovuttamiseen vaihtoehtoiselle osanottajalle näiden Virallisten sääntöjen mukaisesti. Tämä osanottaja voidaan 
hylätä samojen ehtojen alaisesti. 

7. LAHJA-TOKENIT JA PALKINTO-SKINIT: Overwatch League Tokenit ovat virtuaaliesineitä, joilla voidaan lunastaa 
Overwatch Leagueen liittyviä virtuaaliesineitä Overwatch-pelistä (erikseen ”Token”). Tokeneilla ei ole rahallista 
lunastusarvoa, ja niitä ei voida siirtää, myydä tai vaihtaa missään muodossa. Overwatch Leaguen kotiskinit ovat 
virtuaaliesineitä, jotka on tarkoitettu hauskanpitoon Overwatch-pelin aikana (erikseen ”Skin”). Skinit eivät muuta 
käyttäjän suoritusta pelissä, niillä ei ole rahallista lunastusarvoa ja niitä ei voi siirtää, myydä tai vaihtaa missään 
muodossa. Jokainen Palkinto-Skin toimitetaan kätevyyden vuoksi voittajan Blizzard-tilille Tokeneina, jotka riittävät 
voittajan valitseman Skinin lunastamiseen. Lahja-Tokenit ja, mikäli soveltuvaa, osanottajan valitseman Palkinto-
Skinin lunastamiseen riittävät Tokenit lisätään suoraan osanottajan Blizzard-tilille ilman osanottajan puolelta 
vaadittavia lisätoimia (yllä olevan osion 6 alaisesti). Tokenien ja Skinien käyttö on kaikkien Overwatch-pelilisenssin 
soveltuvien ehtojen ja edellytysten alaista, mukaan lukien ilman rajoituksia Blizzardin loppukäyttäjän 
lisenssisopimus, joka on saatavilla täällä. Tokenit (mukaan lukien Palkinto-Skineihin vaaditut), jotka on palkittu 



 

 

muttei ”lunastettu” Overwatch-peliin (rajoituksitta mukaan lukien yhdistämällä Xbox Live- tai 
PlayStation®Network-tili Blizzard-tiliin) 31. joulukuuta 2018 mennessä, erääntyvät ja jäävät korvaamatta. 
Overwatch-peliin yhdellä laitealustalla (esim. PC, Xbox® One tai Playstation®4) ”lunastetut” Tokenit eivät ole enää 
30 päivän jälkeen ”lunastettavissa” Overwatch-pelitililtä toiselle laitealustalle. Osanottajat ovat yksin vastuussa 
asiaankuuluville veroviranomaisille suoritettavista veroista, jotka liittyvät palkintona saatuihin Lahja-Tokeneihin tai 
Palkinto-Skineihin. 

8. VOITTAJIEN LISTA: Jotta saat listan Palkinto-Tokeneiden voittajista, ota yhteyttä Blizzardin asiakastukeen täällä 
ja määritä Ottelun nimi, josta haluat saada voittajien listan. Pyyntöjen on saavuttava korkeintaan kuusikymmentä 
(60) päivää Kampanjan kyseisen Ottelun päättymisen jälkeen. 

9. JULKISUUS: Jokainen Palkinto-Skinien voittaja suostuu osallistumaan kohtuulliseen tiedotustoimintaan, paitsi jos 
se on nimenomaisesti laissa kielletty, mikäli Sponsorit vaativat sitä Kampanjan yhteydessä. Sponsorit varaavat 
oikeuden julkaista voittajan nimen, valokuvan ja asuinmaan voittajien listalla ja verkkosivustoilla.  

10. YKSITYISYYS: Kaikkia osanottajien Sponsoreille lähettämiä tietoja käsitellään osanottajan Ottelun katsomiseen 
käyttämän Alustan yksityisyyskäytännön mukaisesti, ja ne voidaan jakaa Blizzard Entertainmentin kanssa tämän 
Kampanjan täytäntöönpanotarkoituksessa. Osanottajien Sponsoreille lähettämät tiedot jaetaan Blizzard 
Entertainmentin kanssa, ja niiden käyttö ja käsittely on Blizzard Entertainmentin yksityisyyskäytännön alaista. Sen 
voi lukea osoitteesta http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html. Osallistumiskelpoisten 
osanottajien, jotka ovat Taiwanin vakituisia asukkaita, tulisi lukea Blizzard Entertainmentin yksityisyyskäytäntö 
täältä: http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/about/privacy.html. 

11. SPONSORIEN OIKEUDET: Jokainen Sponsoreista varaa oikeuden milloin vain ja täysin omaa harkintavaltaansa 
käyttäen: 

 varmistaa kenen tahansa osanottajan osallistumiskelpoisuuden (mukaan lukien hänen ikänsä ja 
asuinpaikkansa); 

 hylätä kaikki osanottajat, joiden on todettu hyväksikäyttäneen tai peukaloineen Kampanjan toimintaa tai 
osallistuneen vilpillisiä keinoja käyttämällä tai joiden Sponsorit uskovat toimineen näiden Virallisten 
sääntöjen vastaisesti; ja 

 hylätä kaikki osanottajat, jotka ovat lähettäneet kirjoituksen tai kommentin kyseessä olevan Sponsorin tai 
Blizzardin sosiaalisen median kanavalle ja/tai verkkosivuston tai muiden alustojen interaktiivisille 
toiminnoille, joka on Sponsoreiden mielestä epäasiallinen, loukkaava tai järkyttävä toisia osanottajia tai 
Sponsorin faneja kohtaan tai suoraan suunnattu Sponsoria vastaan tai vastoin sovellettavaa lakia, yhden 
tai useamman Sponsorin tapauksessa, tai vastoin Sponsorin tai Sponsorin toimittajan tai alihankkijan 
käyttö- tai palveluehtoja (mukaan lukien yhteisösäännöt tai muut sopivaa käyttäytymistä määrittelevät 
ehdot), ja poistaa kaikki sellaiset kirjoitukset ja kommentit. 

Sponsorit varaavat oikeuden jatkaa, poistaa, muuttaa tai keskeyttää Kampanjan tai nämä Viralliset säännöt minä 
hetkenä hyvänsä, mikäli heidän hallintansa ulkopuolella olevat olosuhteet (joita ei ole pystytty kohtuullisella tavalla 
ennakoimaan tämän Kampanjan aikana tai joita ei ole voitu välttää asianmukaisilla tavoilla) tekevät siitä 
väistämätöntä. 

12. YHTEYSTIEDOT: Jos sinulla on kysymyksiä tähän Kampanjaan liittyen, ota yhteyttä Blizzardin asiakastukeen 
täällä.  

OSA B: EHDOT YHDYSVALLOISSA ASUVILLE OSANOTTAJILLE 

Seuraavat ehdot ovat voimassa vain osanottajille, jotka ovat Yhdysvaltojen ja Kanadan vakituisia asukkaita:  



 

 

13. OSALLISTUMISEHDOT: Osanottajat hyväksyvät, että Kampanjasta vastaavat eivät ole korvausvelvollisia ja heillä 
ei ole vastuuvelvollisuutta missään loukkaantumiseen, menetykseen tai henkilön kokemaan vahinkoon liittyvässä 
tilanteessa, mukaan lukien kuolema tai omaisuusvahinko, joka johtuu täysin tai osittain, suoraan tai epäsuorasti, 
Tokeneiden vastaanottamisesta, hallussapidosta, väärinkäytöstä tai käytöstä, tai tähän Kampanjaan tai 
Kampanjaan liittyvään toimintaan osallistumisesta, tai minkä tahansa Tokenin tai Skinin tulostuksen, tarjoamisen 
tai ilmoituksen tulostuksellisesta, tuotannollisesta, typografisesta, inhimillisestä tai muusta virheestä. 

14. VASTUURAJOITUKSET: Kampanjavastaavat eivät ole vastuussa lukukelvottomista, kadonneista, 
myöhästyneistä, vahingoittuneista, tuhoutuneista, virheellisistä, epäselvistä, toimittamattomista, harhautuneista, 
sotkeentuneista tai varastetuista osallistumisista; tai keskeneräisistä, virheellisistä, kadotetuista, keskeytetyistä tai 
ei saatavilla olevista verkoista, satelliiteista, puhelinverkoista tai -linjoista, tukiasemista tai -varusteista (mukaan 
lukien matkapuhelimet), tietokoneiden verkkojärjestelmistä, tietokonejärjestelmistä, ohjelmistoista, viruksista tai 
ohjelmointivirheistä, palvelimista tai palveluntarjoajista tai muista yhteyksistä, saatavuudesta tai käytettävyydestä; 
tai kommunikaatiovirheistä, hajonneista tietokone-, puhelin-, matkapuhelin-, satelliitti- tai kaapelilähetyksistä, -
linjoista tai muista teknisistä virheistä; tai sotkeentuneista, sekoitetuista, viivästyneistä tai väärin ohjatuista 
lähetyksistä, tietokonelaitteistojen tai -ohjelmistojen virheistä, häiriöistä tai vaikeuksista; tai mistään muista 
virheistä tai ongelmista, olivat ne typografisia, painollisia, inhimillisiä, teknisiä, mekaanisia, elektronisia, verkollisia 
tai muita, rajoituksitta mukaan lukien kaikki virheet tai ongelmat, jotka voivat ilmetä Kampanjan hallinnan 
yhteydessä; tai virheellisestä tai epätarkasta osallistumisen tai muiden tietojen tallennuksesta tai virheestä 
tallentaa mitään sellaisia tietoja. Sellaiset henkilöt hylätään (ja kaikki osallistumiset mitätöidään), jotka peukaloivat 
tai hyväksikäyttävät mitään Kampanjan osaa tai verkkosivustoa, kuten Sponsorit sen päättävät, ja Sponsorit 
säilyttävät oikeuden päättää sellaisen osanottajan kyvystä osallistua tähän tai muuhun Sponsoreiden tarjoamaan 
kampanjaan. Robottisella, ohjelmallisella, ohjelmakoodillisella, makrollisella tai muulla automaattisella tavalla 
luotu osallistuminen tai mikään muu osallistumisprosessia vääristävä tapa hylätään. Kampanjavastaavat eivät ole 
vastuussa osanottajan tai muun henkilön tietokoneen vaurioista tai vahingoista, jotka liittyvät tai johtuvat tähän 
Kampanjaan osallistumisesta tai materiaalien lataamisesta Kampanjaan liittyvältä verkkosivustolta. Mikäli mikään 
tämän Kampanjan osa, Sponsorien yksinomaisesta arviosta, on viruksen, matojen, ohjelmointivirheiden, 
luvattomien ihmisten väliintulon tai muun syyn altistama, jotka Sponsorien yksinomaisesta arviosta vääristävät tai 
haittaavat hallintoa, turvallisuutta, tasapuolisuutta tai asianmukaista toimintaa tai osallistumisten lähettämistä, 
Sponsorit varaavat yksinomaisen oikeuden keskeyttää tai lopettaa Kampanjan, ja jos se lopetetaan, he voivat valita 
satunnaiset voittajat kaikista epäilyksen ulkopuolella olevista osallistumiskelpoisista osanottajista, jotka 
vastaanotettiin ennen kyseistä toimea tai jota muuten pidetään tasapuolisena ja sopivana Sponsoreiden toimesta. 
Mikäli syntyy riitatilanne, jossa useampi käyttäjä on osallistunut samalta Blizzard-tililtä, osallistumisen yhteydessä 
Blizzard-tilin virallisena tilaajana ollutta henkilöä pidetään osanottajana, ja hänen täytyy noudattaa näitä Virallisia 
sääntöjä. Tilin virallinen tilaaja on luonnollinen henkilö, jolle Internet-palveluntarjoaja (ISP), verkkopalveluiden 
tarjoaja tai muu sähköpostiosoitteista vastaava taho on määrittänyt sähköpostiosoitteen, joka on yhdistetty 
kyseiseen Blizzard-tiliin.  

15. KAMPANJAVASTAAVAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLISIA 
MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN SUORISTA, EPÄSUORISTA, OHEISISTA, 
JOHTUNEISTA TAI RANGAISTUKSELLISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MITKÄ OVAT SYNTYNEET TÄHÄN 
KAMPANJAAN LIITTYVIEN VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI TÄHÄN KAMPANJAAN LIITTYVIEN 
VERKKOSIVUSTOJEN SISÄLTÄMIEN MATERIAALIEN LATAAMISESTA JA/TAI TULOSTAMISESTA. EDELLÄMAINITTUA 
RAJOITTAMATTA KAIKKI KAMPANJASIVUSTOLLA TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA 
TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, EPÄSUORAT TAKUUT 
MYYTÄVÄKSI KELPAAVUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI ETTEIVÄT NE LOUKKAA 
KENENKÄÄN OIKEUKSIA. JOTKIN HALLINTOALUEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI RAJOITUKSIA TAI RAJAUKSIA 
OHEISIIN TAI ASIASTA JOHTUVIIN VAHINGONKORVAUKSIIN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN RAJAUKSIA, JOTEN OSA 
YLLÄ OLEVISTA RAJOITUKSISTA JA RAJAUKSISTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE KOHDALLASI. TARKISTA PAIKALLISEN 
LAKISI RAJOITUKSET NÄILLE RAJOITUKSILLE TAI RAJAUKSILLE.   



 

 

16. SOVITTELU: Mikä tahansa Kampanjaan liittyvä riita, jota ei ole ratkaistu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
toiselta osapuolelta kirjallisesti vastaanotetusta ilmoituksesta, ratkaistaan sitovassa ja lopullisessa sovittelussa, 
josta vastaa yksi sovittelija. Sovitteluvaatimus tehdään kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vaade, riita, rikkomus 
tai muu kyseessä oleva asia on ilmennyt, ja sitä ei missään tapauksessa tehdä yli kahden vuoden jälkeen siitä, kun 
rikottu osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vaatimuksesta, riidasta tai rikkomuksesta. Sovittelu suoritetaan 
Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Associationin mukaisesti (”AAA-säännöt”). Sovittelusta 
vastaa yksi sovittelija, jolla on valittujen AAA-sääntöjen mukaista kokemusta kyseessä olevasta ongelmasta. 
Sovittelu suoritetaan sellaisessa paikassa Kalifornian Los Angelesin metropolialueella, jonka sovittelija määrittelee 
(tai sellaisessa paikassa, joka sopii osapuolille ja sovittelijalle), ja se suoritetaan AAA-sääntöjen mukaisesti (tässä 
Sopimuksessa määritetyistä lakisäädöksistä huolimatta) siinä määrin, etteivät ne ole epäjohdonmukaisia tämän 
Sopimuksen kanssa. Osapuolet eivät ole oikeutettuja tutkintaan, muutoin kuin asiaankuuluvien asiakirjojen vaihto 
ja yksi alle kahdeksan tuntia kestävä todistajanlausunto, ellei sovittelija tai AAA-säännöt sitä muutoin salli. 
Osapuolet ovat kuitenkin oikeutettuja kuulustelemaan ketä tahansa asiantuntijaa, joka todistaa 
sovittelukäsittelyssä. Sovittelijan päätös on lopullinen ja sitova kaikissa sovitteluun lähetetyissä asioissa, ja se 
suoritetaan kaikkien mahdollisten toimien tai toimenpiteiden sijasta; ja, mikäli tarpeellista, mikä tahansa 
sovittelijan päätökseen perustuva tuomio voidaan ottaa esille missä tahansa tuomioistuimessa ja sillä on toimivalta 
kyseisessä asiassa tai tuomion saanutta osapuolta kohtaan. Sovittelija toimittaa perustellun mielipiteen lopullisen 
päätöksensä tueksi, ja hänellä ei ole valtaa tehdä päätöstä, joka ei joko noudata Delawaren lakia tai on sen 
vastainen. Sovittelijalla ei ole myöskään valtaa määrätä varoittavia, erityisiä tai rangaistuksellisia 
vahingonkorvauksia, ja hänellä ei ole myöskään valtaa määrätä epäsuoria tai tapauksesta johtuvia korvauksia tai 
korvauksia menetetyistä tuotoista. Toinen osapuoli tai toiset osapuolet korvaavat kohtuulliset asianajajien kulut ja 
maksut voittavalle osapuolelle tai osapuolille (kuten sovittelija ne määrittää). New Jerseyn vakituisten asukkaiden 
kohdalla yllä olevat rajoitukset eivät ole voimassa, sillä asianajajien kulut, oikeudenkäyntimaksut ja muut 
korvaukset ovat lain määrittämiä. Ellei laki toisin määrää, osapuolet sopivat pitävänsä tämän ehdon alaisten 
riitojen olemassaolon ja tiedot luottamuksellisina, mukaan lukien sovittelun tuloksen. Yllä oleva ei estä osapuolta 
paljastamasta asiaankuuluvia tietoja laillisille, taloudellisille tai muille neuvonantajille näihin riitoihin liittyen, 
kunhan kyseiset neuvonantajat suostuvat säilyttämään tiedot luottamuksellisina tämän ehdon mukaisesti. 

17. VALITTAVA LAKI: Vain jos se ei ole erikseen kielletty, jokainen osanottaja hyväksyy, että: (1) kaikki tähän 
Kampanjaan tai annettuihin palkintoihin liittyvät tai niistä syntyvät riidat, vaateet ja kanteet ratkaistaan 
henkilökohtaisesti ilman minkäänlaiseen ryhmäkanteeseen ryhtymistä; (2) kaikki vaateet, tuomiot ja korvaukset 
rajoitetaan varsinaisiin kuluihin, ja osanottaja ei ole missään tapauksessa oikeutettu saamaan asianajajan kuluja tai 
muita oikeudenkäyntikuluja; (3) mitään rangaistuksellisia, erityisiä, asiasta johtuvia tai muita korvauksia, 
rajoituksitta mukaan lukien menetettyjä tuloja, ei voida määrätä (yhteisesti ”Erikoiskorvaukset”); ja (4) osanottaja 
luopuu täten kaikista Erityiskorvausvaateista ja oikeudestaan korottaa tai moninkertaistaa mitään tuollaisia 
korvauksia. Kampanja ja kaikki siihen liittyvät asiat ovat Delawaren lain alaisia, ilman viittausta Delawaren 
lainvalintasäätöihin. 

OSA C: EHDOT YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA ASUVILLE OSANOTTAJILLE 

Seuraavat ehdot ovat voimassa vain osanottajille, jotka ovat osiossa 3 listattujen Yhdysvaltojen ulkopuolisten 
osallistujamaiden vakituisia asukkaita:   

18. VASTUUVELVOLLISUUS: Kampanjaan osallistumalla hyväksyt käytetyn median, kuten puhelinverkkojen tai 
Internetin, ominaispiirteet ja rajoitukset sekä niiden riskit ja katkosten vaikutukset ja yleisesti Internet-
kommunikaatioon liittyvät riskit, kuten tietojen rajoitettu suoja, haittaohjelmat ja virukset. Osanottajan vastuulla 
on ryhtyä kaikkiin ennakoitavissa oleviin ja kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen tietokonettaan tai 
mobiililaitettaan ja sen sisältöä. Kilpailuun osallistuminen on täysin osanottajan vastuulla, ja ellei asiaa erikseen 
mainita näissä Virallisissa säännöissä Sponsorit eivät ole vastuussa mistään ongelmista tai vioista, jotka liittyvät 
teknisiin työkaluihin, tietokoneisiin, puhelinlinjoihin, lähetysjärjestelmiin, Internet-yhteyksiin, mitkä voivat estää 
osanottajaa osallistumasta Kampanjaan tai vastaanottamasta Tokeneita tai Skinejä näiden Virallisten sääntöjen 
mukaisesti. Osanottaja on yksin vastuussa omien laitteidensa ja sähköpostinsa käytöstä ja hallinnasta. 



 

 

Seuraavat ehdot eivät ole voimassa, jos olet Saksan vakituinen asukas. Mikäli Sponsorit eivät noudata näitä 
Virallisia sääntöjä, Sponsorit ovat vastuussa kärsimistäsi menetyksistä tai vahingoista, jos ne ovat ennakoitavissa 
oleva tulos Sponsoreiden näitä ehtoja ja edellytyksiä kohtaan tekemistä rikkomuksista tai huolimattomuudesta, 
mutta he eivät ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita ei ole voitu ennakoida. Menetys tai 
vahinko on ennakoitavissa, jos se on ilmiselvää seurausta Sponsorin rikkomuksesta tai jos sinä ja Sponsorit kävitte 
niistä keskustelua Kampanjaan osallistumisen aikana. Sponsorit eivät ole vastuussa vahingoista, jotka eivät johdu 
suoraan Sponsoreiden velvollisuuksiaan kohtaan tekemistä rikkomuksista. Kaikki muut 
vahingonkorvausvelvollisuudet hylätään; sinulla voi olla kuitenkin voimassa olevia kuluttajansuojalakien alaisia 
oikeuksia. Näitä Virallisia sääntöjä ei ole tarkoitettu millään tavalla rajoittamaan tai muokkaamaan 
kuluttajansuojalakien alaisia oikeuksiasi. Seuraavat ehdot ovat voimassa, jos olet Saksan vakituinen asukas. 
Sponsoreilla on rajoittamaton korvausvelvollisuus osanottajan Kampanjan yhteydessä kärsimiin vahinkoihin, jos ne 
ovat syntyneet Sponsorin aikomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai Sponsori itse on antanut takuun 
asiasta. Sponsoreilla on myös lievien huolimattomuuksien kohdalla rajoittamaton korvausvelvollisuus, mikäli ne 
ovat johtaneet kuolemaan, ruumiillisiin vammoihin tai terveyshäiriöihin. Mikäli lievä huolimattomuus johtaa 
olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomiseen, Sponsorien korvausvelvollisuus on rajoitettu siitä johtuviin 
omaisuusvahinkoihin ja taloudellisiin menetyksiin siinä määrin mitä tällaisten vahinkojen kohdalla voidaan 
normaalisti ennakoida. Olennainen velvollisuus on sellainen, jonka täytyy toteutua, jotta Kampanja voidaan 
toteuttaa asiaankuuluvasti, ja johon näiden ehtojen ja edellytysten noudattaminen tukeutuu säännöllisesti ja 
oikeutetusti. Kaikki muut vahingonkorvausvelvollisuudet hylätään. 

19. LAKI JA OIKEUSTOIMIPAIKKA: Tätä Kampanjaa, näitä Virallisia sääntöjä ja niistä tai niiden yhteydestä syntyviä 
riitoja tai vaatimuksia käsitellään Englannin lakien mukaan. Kuluttajana nautit kaikista asuinmaasi lain pakollisista 
ehdoista. Mikään näissä ehdoissa ja edellytyksissä, mukaan lukien yllä oleva lauseke, ei vaikuta oikeuteesi 
kuluttajana tukeutua paikallisen lain pakollisiin ehtoihin. 

Kaikki Kampanjasta tai näistä Virallisista säännöistä tai niiden yhteydestä syntyvät riidat tai vaatimukset ovat 
Englannin tuomioistuinten ei-yksinoikeudellisessa alaisuudessa. Jos olet vakituinen asukas toisessa maassa, voit 
nostaa kanteen myös paikallisessa tuomioistuimessa. 


