
GENERAL GENERELT 
11. Use of [brand name] Internet Site, www.[brand name].com and the information, 
materials and links in it, is solely upon the T&Cs set out below (Version no 1), which 
constitute the entire agreement between the User and [brand name] for the use of the 
Internet Site.

11. Bruk av [brand name]S nettside www.[brand name].com, og informasjonen, 
materiell og lenker på denne, skjer utelukkende i tråd med vilkårene angitt nedenfor 
(versjon nr. 1), som utgjør hele avtalen mellom brukeren og [brand name] for bruken 
av nettsiden. 

12. The rules herein are effective as of 9th of September 2011. These Terms & 
Conditions shall immediately become effective as from the date when the player 
registers his account with [brand name]. These Terms & Conditions shall be the 
official source of reference for any complication/dispute related to the use of the 
Internet Site, our service or software. All games played on [brand name]’s Internet Site 
are duly subject to the rules as specified in this document.

12. Reglene ble gjeldende fra 9. september 2011. Disse vilkårene og betingelsene 
skal umiddelbart tre i kraft fra den datoen spilleren registrerer sin konto hos [brand 
name]. Disse vilkårene og betingelsene skal være den offisielle henvisningskilden 
for komplikasjoner/disputter relatert til bruken av nettsiden, våre tjenester eller 
programvare. Alle spill spilt på [brand name]S nettside er behørig underlagt reglene 
slik de er spesifisert i dette dokumentet. 

13. The User must read the T&Cs before making use of the Internet Site. Mere use of 
Internet Site and/or opening of an account with [brand name] is an acknowledgement 
that the User has read, understood and agrees to be bound by the T&Cs.

13. Brukeren må lese vilkårene før nettsiden tas i bruk. Bruk av nettsiden og/eller 
åpning av en konto hos [brand name] er en bekreftelse på at brukeren har lest, forstått 
og godtatt å være bundet av vilkårene. 

14. [brand name] hereby reserves the right to suspend, add, end, amend and/or 
supplement these T&Cs from time to time as it may deem appropriate. In case of 
modification of these T&Cs, on logging into his account with [brand name], a pop-
up box will inform the Player that the T&Cs have been updated. The Player shall 
be requested to agree with the updated T&Cs. Any such changes shall be deemed 
effective as soon as they are accepted by the Player.

14. [brand name] forbeholder seg med dette retten til å stenge, legge til, avslutte, 
endre og/eller korrigere eller supplere disse vilkårene tidvis og ettersom det måtte 
finnes passende. I tilfelle endringer i disse vilkårene vil brukeren ved innlogging til 
sin konto hos [brand name] bli varslet med popup-vindu om at vilkårene har blitt 
oppdatert. Spilleren skal bes om å godta de oppdaterte vilkårene. Alle endringer som 
dette skal ansees å være gjeldende så snart spilleren har akseptert dem. 

15. [brand name] is under no obligation to verify if all the players use the Service and 
or the Software according to the updated rules of these T&Cs. The version posted on 
[brand name]’s Internet Site(s) is the effective version, and that which users should 
use as reference. It is the player’s responsibility to inform himself regarding the 
Terms and Conditions, Game Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement, 
as well as being familiarized with the modifications that affect or will affect the 
player. [brand name] recommends that you visit the Terms and Conditions, Game 
Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement regularly on the Internet Site. 
By continuing to use the Internet Site, the Service or the Software offered by [brand 
name] or its other Internet Sites, you agree to be bound by the T&Cs Game Rules, and 
Confidentiality Policy of this Agreement as well as by the latest modifications to it. If 
you refuse to be bound by those modifications, you shall immediately cease use of the 
Internet Site, the Service or the Software offered by [brand name] or its other Internet 
Sites.

15. [brand name] er på ingen måte forpliktet til å kontrollere hvorvidt alle spillerne 
benytter tjenesten og eller programvaren i henhold til de oppdaterte reglene i 
disse vilkårene. Versjonen tilgjengelig på [brand name]S nettside er den gjeldende 
versjonen, og som brukeren skal benytte som sin referanse. Det er spillerens eget 
ansvar å holde seg selv informert om vilkårene og betingelsene, spillregler, regelverket 
for taushetsplikt i denne avtalen, samt gjøre seg kjent med de endringene som 
påvirker eller vil påvirke spilleren. [brand name] anbefaler at du løpende besøker 
vilkårene og betingelsene, spillreglene og regelverket for taushetsplikt i denne 
avtalen, som alle vises på nettsiden. Ved å fortsette å benytte nettsiden, tjenesten 
eller programvaren som tilbys av [brand name] på sin eller andre nettsider, godtar 
du å være bundet av vilkårene og taushetsplikten i denne avtalen, samt av de siste 
endringene som gjøres i disse. Dersom du ikke godtar å være bundet av disse 
endringene, skal du umiddelbart opphøre din bruk av nettsiden, tjenesten eller 
programvaren som tilbys av [brand name] på sin eller andre nettsider. 

16. Should there be any discrepancy between the T&Cs in the English language 
version and the version in any other language, the English version will supersede. 

16. Skulle det forekomme noen uklarheter mellom vilkårene i den engelskspråklige 
versjonen og versjoner på andre språk, skal den engelske versjonen være gjeldende. 
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