
GENERAL ALLMÄNT
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. Användande av [brand name]s webbplats, www.[brand name].com och den 
information, material och länkar som finns på den lyder helt under villkoren nedan 
(Version nr 1),vilka utgör det fullständiga avtalet mellan användaren och [brand 
name] gällande användandet av webbplatsen. 

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. Reglerna häri gäller från 9 september 2011. Dessa villkor ska omedelbart vara 
gällande från det datum då spelaren registrerar ett konto hos [brand name]. Dessa 
villkor är den officiella referenskällan för eventuell förveckling/tvist relaterad till 
webbplatsen, våra tjänster eller programvara. Alla spel som spelas på [brand name]s 
webbplats lyder under reglerna som specificeras i det här 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. Användaren måste läsa villkoren innan han använder webbplatsen. Blotta 
användandet av webbplatsen och/eller öppnandet av ett konto hos [brand name] är 
ett godkännande av att användaren har läst, förstått och samtycker till att lyda under 
villkoren. 

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] förbehålles härmed rätten att suspendera, lägga till, avsluta och/
eller göra tillägg i dessa villkor från tid till annan så som man finner lämpligt. Om 
dessa villkor ändras kommer ett popupfönster att visa användaren att villkoren har 
ändrats, när denne loggar in på sitt [brand name]-konto. Spelaren måste godkänna de 
uppdaterade villkoren. Alla ändringar ska anses vara gällande så snart de accepterats 
av spelaren. 

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] har inget ansvar att verifiera om alla spelare använder tjänsterna 
och/eller programvaran i enlighet med dessa villkor. Den version som läggs upp på 
[brand name]s webbplats är den gällande versionen vilken användarna ska använda 
som referens. Det är spelarens ansvar att hålla sig informerad om villkoren, spelregler 
och konfidentialitetspolicyn i detta avtal samt att bekanta sig med de ändringar som 
påverkar eller kommer att påverka spelaren. [brand name] rekommenderar att du 
besöker villkoren, spelreglerna och konfidentialitetspolicyn i detta avtal regelbundet 
på webbplatsen. Genom använda webbplatsen, tjänsten eller programvaran som 
erbjuds av [brand name] eller deras andra webbplatser samtycker du till att vara 
bunden av villkoren, spelreglerna och konfidentialitetspolicyn i detta avtal samt de 
senaste ändringar i detsamma. Om du vägrar vara bunden av dessa ändringar ska du 
omedelbart sluta använda webbplatsen, tjänsten eller programvaran som erbjuds av 
[brand name] eller dess andra webbplatser. 

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. Om skillnader finns mellan villkoren författade på det engelska språket och 
versioner på andra språk ska den engelska versionen ha tolkningsföreträde. 
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