Regulamin
Niniejsze warunki korzystania z usługi ("Warunki", "Umowa") to umowa między
operatorem playfortnite.online ("Operator strony", "nas", "my" lub "nasz") i
użytkownikiem ("Użytkownik", "Użytkownikem" lub "Twój"). Niniejsza Umowa określa
ogólne warunki korzystania z witryny playfortnite.online oraz wszelkich jej produktów
lub usług (łącznie "Witryna" lub "Usługi").
Wymagania wiekowe
Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając z tej Witryny i
akceptując niniejszą Umowę, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.
Kopie zapasowe
Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści znajdujące się w Witrynie. W żadnym
wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę jakiejkolwiek Treści. Użytkownik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniej kopii zapasowej
swoich Treści. Niezależnie od powyższego, przy pewnych okazjach i w pewnych
okolicznościach, bez absolutnie żadnego zobowiązania, możemy być w stanie
przywrócić niektóre lub wszystkie dane, które zostały usunięte z określonej daty i
godziny, kiedy mogliśmy wykonać kopię zapasową danych na własny rachunek. cele.
Nie gwarantujemy, że potrzebne dane będą dostępne.
Linki do innych stron
Mimo że niniejsza Witryna może być połączona z innymi stronami internetowymi, nie
jesteśmy, bezpośrednio ani pośrednio, zobowiązani do zatwierdzania, stowarzyszania
się, sponsorowania, popierania lub powiązania z jakąkolwiek połączoną witryną, o ile
nie określono tego wyraźnie w niniejszym dokumencie. Nie ponosimy
odpowiedzialności za zbadanie lub ocenę, a nie gwarantujemy ofert, żadnych firm ani
osób fizycznych ani treści ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści jakichkolwiek stron trzecich.
Należy uważnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami
korzystania ze strony internetowej, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem
łącza z tej witryny. Łączenie się z innymi stronami zewnętrznymi lub innymi witrynami
odbywa się na własne ryzyko..
Reklamy
Podczas korzystania z Witryny, możesz wchodzić w korespondencję z reklamodawcami
lub sponsorami prezentującymi swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny lub
brać w nich udział. Wszelkie takie działania, a także wszelkie warunki, gwarancje lub
oświadczenia związane z taką działalnością, są wyłącznie między Tobą a odpowiednią
stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani
odpowiedzialności za jakąkolwiek korespondencję, zakup lub promocję między Tobą a
jakąkolwiek stroną trzecią
Zabronione zastosowania
Oprócz innych warunków określonych w Umowie, nie wolno Ci korzystać ze strony

internetowej ani jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w
celu nakłaniania innych do wykonania lub uczestniczenia w jakimkolwiek bezprawnym
działaniu; (c) naruszać międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe
przepisy, przepisy, ustawy lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze
prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e)
nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie,
dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację
seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie lub
niepełnosprawność; (f) przedstawianie fałszywych lub wprowadzających w błąd
informacji; (g) przesyłać lub przekazywać wirusy lub jakikolwiek inny rodzaj złośliwego
kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na
funkcjonowanie lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej,
innych witryn lub Internetu; (h) zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób; (i) spam,
phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub
niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub ominąć zabezpieczenia Usługi lub jakiejkolwiek
powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy
sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony
internetowej z powodu naruszenia jakichkolwiek zabronionych zastosowań.
Ograniczenie odpowiedzialności
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku
Operator strony internetowej, jej podmioty stowarzyszone, członkowie kadry
kierowniczej, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie będą
ponosić odpowiedzialności wobec (a) osób za: a) pośrednie, przypadkowe, specjalne,
karne, pokrywające lub szkody następcze (w tym, między innymi, odszkodowania za
utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, wykorzystanie lub zawartość,
wpływ na działalność, przerwy w działalności, utrata przewidywanych oszczędności,
utrata możliwości biznesowych), jednak spowodowane przez jakąkolwiek teorię
odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, umowy, niedozwolonego czynu, gwarancji,
naruszenia ustawowego obowiązku, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli
operator Serwisu został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł
przewidzieć takie szkody. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące
prawo łączna odpowiedzialność operatora strony i jej podmiotów stowarzyszonych,
urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców związana z usługami
będzie ograniczona do kwoty większej niż jeden dolar lub kwoty faktycznie zapłaconej
w gotówce przez operatora witryny za poprzedni miesiąc przed pierwszym
wydarzeniem lub wystąpieniem powodującym taką odpowiedzialność. Ograniczenia i
wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli środek ten nie rekompensuje w pełni strat
ani nie spełnia zasadniczego celu.
Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć i powstrzymać operatora strony internetowej i jej podmioty
stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów od wszelkich
zobowiązań, strat, szkód lub kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej,
poniesionych w związku lub powstających w związku z jakimikolwiek stronami trzecimi.
zarzuty, roszczenia, działania, spory lub roszczenia zgłoszone wobec któregokolwiek z

nich w wyniku lub związane z Treściami Użytkownika, korzystaniem z Witryny lub Usług
lub z winy umyślnej z Państwa strony.
Rozłączność
Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i
będą obowiązywały i będą obowiązywały tylko w takim zakresie, w jakim nie będą
naruszały jakichkolwiek obowiązujących przepisów i będą ograniczone do niezbędnego
zakresu, tak aby nie stały się one niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne.
Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej
Umowy zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania
przez sąd właściwej jurysdykcji, strony mają zamiar, aby pozostałe postanowienia lub
ich części stanowiły ich zgodę w odniesieniu do przedmiot niniejszej sprawy, a
wszystkie pozostałe pozostałe postanowienia lub ich części pozostają w mocy.
Rozwiązywanie sporów
Formacja, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory
wynikające z niej podlegają przepisom prawa materialnego i proceduralnego Berna,
Szwajcaria, bez względu na przepisy dotyczące konfliktu interesów lub wyboru prawa
oraz, w odpowiednim zakresie, przepisów prawa Szwajcaria. Wyłączną jurysdykcją i
miejscem dla działań związanych z przedmiotem niniejszej sprawy będą sądy stanowe i
federalne zlokalizowane w Bernie w Szwajcarii, a niniejszym podlegacie osobistej
jurysdykcji takich sądów. Niniejszym zrzekasz się prawa do procesu sądowego przy
każdym procesie wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Konwencja
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma
zastosowania do niniejszej umowy.
Zmiany i poprawki
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej polityk dotyczących
Witryny lub Usług w dowolnym momencie, z chwilą opublikowania zaktualizowanej
wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na
dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian stanowi
zgodę na takie zmiany.
Akceptacja regulaminu
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Umową i zgadza się
na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, zgadzasz się na związanie
niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy,
nie masz uprawnień do korzystania z Witryny i jej usług ani dostępu do niej.
Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej zasady, skontaktuj się z nami.

