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För andra språk klicka här.
VIKTIGT: LÄS DESSA ANVÄNDARREGLER OCH ANVÄNDARVILLKOR ("Regler och
villkor") OCH SEKRETESSPOLICYN SOM FINNS
PÅWWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY-POLICY (“SEKRETESSPOLICY ”)
NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.
Genom att använda denna webbplats förstår du och samtycker till att vara bunden av
dessa villkor och erkänner att du kan avstå från vissa rättigheter. I synnerhet innehåller
dessa villkor ett skiljeavtal som begränsar dina rättigheter att väcka talan vid domstol och
få tvister som beslutas av en domare eller jury och bestämmelser som begränsar vårt
ansvar gentemot dig. Din fortsatta användning av denna webbplats är underlagt att du
fortsätter att följa dessa villkor. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor,
får du inte använda den här webbplatsen.
Denna "Webbplats" (enligt definition nedan) ägs och drivs av Molson Coors Brewing Company
och dess dotterbolag inklusive MillerCoors LLC, Molson Coors Canada, de operativa företagen i
Molson Coors Europe och Molson Coors International och deras respektive dotterbolag,
samarbetspartners och anslutna företagsmärken, agenter, pålitliga
tjänsteleverantörer/leverantörer och företagstjänster som agerar för vår räkning (“Molson
Coors”, “oss” ”våra” eller “vi”). Detta är ett avtal mellan dig (och om du samtycker till dessa
villkor på uppdrag av en annan enhet, den enheten) och Molson Coors-enheten som äger den
digitala egenskapen som du använder. Dessa användarvillkor ("Villkoren") anger de lagliga
villkoren för webbplatser och online-annonser. “Webbplatser” betyder Molson Coors
webbplatser, sociala mediesidor som vi kontrollerar, reklamwebbplatser, widgets och mobila
webbplatser och applikationer, våra belöningsprogram, bloggar, interaktiva applikationer, e-postoch textmeddelanden som vi skickar till dig och andra digitala/online-egenskaper där dessa
villkor publiceras eller refereras (såvida inte en annan eller ytterligare policy tillhandahålls på en
viss webbplats, applikation eller tjänst, i vilket fall en sådan annan policy ska styra och
kontrollera).
1. SEKRETESSPOLICY; MARKNADSKOMMUNIKATION
Dessa villkor innehåller Molson Coors Sekretesspolicy, som beskriver våra metoder
relaterade till insamling, användning och avslöjande av din information. Du har ett val i
hur vi kommunicerar med dig. Se Sekretesspolicy eller
marknadsföringskommunikationen (t.ex. e-post) för mer information om hantering av
kommunikation.

2. WEBBPLATSEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KONSUMENTER SOM HAR LAGLIG
ÅLDER FÖR ATT DRICKA ALKOHOL
A. Du erkänner och samtycker till att du har laglig ålder för att dricka alkohol i den
jurisdiktion från vilken du kommer till webbplatsen. Om du är under den lagliga
åldern för att dricka alkohol får du inte komma åt eller använda webbplatsen,

inklusive åtkomst till reklam eller marknadsföringsinformation på webbplatsen.
Ingen som är under 18 år får komma åt webbplatsen.
B. Om du är över den lagliga åldern för att dricka alkohol erkänner du och
samtycker till att du inte kommer att vidarebefordra denna webbplats eller dela
innehåll (enligt definitionen i avsnitt 5A nedan) från denna webbplats med
minderåriga personer.
C. Du måste ha laglig ålder för att köpa eller konsumera Molson Coorsalkoholdrycksprodukter eller för att delta i någon av våra kampanjer/erbjudanden
på denna webbplats eller på annat sätt.

3. TILLÄMPLIG LAG; TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

A. Molson Coors produkter och tjänster finns tillgängliga över hela världen. Vissa
webbplatser (inklusive särskilda webbplatser för varumärken och affärsenheter)
kan beskriva produkter och tjänster som endast är tillgängliga i vissa
jurisdiktioner.
B. Molson Coors webbplatser regleras av de lagar som är tillämpliga i respektive
jurisdiktion där vi är verksamma.

4. UPPDATERINGAR TILL VILLKOR; RÄTT ATT UPPDATERA ELLER AVSLUTA
ÅTKOMST
Din användning av webbplatserna och fortsatt användning av webbplatserna efter
eventuella ändringar av villkoren, innebär att du samtycker till villkoren i Reglerna och
villkoren. Om du inte samtycker till Reglerna och villkoren, använd inte webbplatsen. Vi
kan uppdatera Reglerna och villkoren från tid till annan genom att lägga till tillägg eller
ändringar på denna sida, så vi uppmuntrar dig att regelbundet granska Reglerna och
villkoren. För att hjälpa dig hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar tar vi följande
två steg: (i) vi noterar det datum då Reglerna och villkoren senast uppdaterades ovan; (ii)
när vi gör en väsentlig ändring av Reglerna villkoren, publicerar vi tydliga
tillkännagivanden av sådana förändringar på webbplatsens hemsida eller skickar vi ett epostmeddelande till alla användare för vilka Molson Coors (eller lämplig affärsenhet) har
kontaktinformation. Din användning av en webbplats efter publicering av ändrade Regler
och villkor ska anses godkänna den reviderade policyn, så vi rekommenderar starkt att
du granskar Reglerna och villkoren regelbundet.

5. LICENS FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN

A. Molson Coors ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar, begränsad
rättighet och licens för åtkomst, användning och privat visning av denna
webbplats och innehållet endast för din personliga, icke-kommersiella
användning, under förutsättning att du fullständigt följer dessa Regler och villkor.
B. Du får inte använda webbplatsen eller innehållet på annat sätt än det som
uttryckligen tillåtits enligt avsnitt 5 (A) ovan. Utan begränsning får du inte, direkt
eller indirekt: (a) kopiera, reproducera, modifiera, distribuera, visa, skapa
derivatverk av eller överföra något innehåll; (b) använda webbplatsen eller

innehållet för kommersiellt syfte; (c) bakåtingenjör, dekompilera, manipulera med
eller demontera den teknik som används för att tillhandahålla webbplatsen
(förutom eftersom och endast i den utsträckning som föregående begränsning är
förbjuden genom en icke avskiljbar bestämmelse i tillämplig lag); (d) störa eller
skada webbplatsen eller någon underliggande teknik; (e) imitera eller förvränga
din identitet eller tillhörighet; (f) försök att få obehörig åtkomst till webbplatsen; (g)
samla in information om användare av webbplatsen eller själva webbplatsen; (h)
kränka, felaktigt eller infiltrera en tredje parts immateriella rättigheter eller annan
rättighet eller villkor för sociala medier; (i) bryta mot lagar, regler eller förordningar
eller (j) störa tredje parts förmåga att använda eller njuta av, eller vår förmåga att
tillhandahålla, webbplatsen.
C. Du samtycker till att rapportera alla överträdelser av dessa villkor av andra som
du blir medveten om.
D. Alla överträdelser av dessa villkor kan leda till begränsningar av din åtkomst till
hela eller delar av en webbplats och kan hänvisas till brottsbekämpande
myndigheter. Inga ändringar eller avstående från någon del av dessa villkor får
ha någon kraft eller effekt såvida inte formellt skrivits eller gjorts skriftligen och
undertecknats av en vederbörligen auktoriserad chef på Molson Coors.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH RESTRIKTIONER

A. Alla rättigheter på en webbplats och innehållet som den innehåller eller kan
innehålla i framtiden, inklusive men inte begränsat till text, video, bilder, grafik,
design, information, applikationer, programvara, artiklar, kataloger samt
varumärken, servicemärken, handelsnamn, handelsdräkter, upphovsrätt,
logotyper, domännamn, kod, patent och/eller någon annan form av immateriell
egendom (kollektivt ”Innehållet”) är och ska förbli Molson Coors exklusiva
egendom eller den tredje part som innehållet licensierades från.
B. I vissa jurisdiktioner licensierar och distribuerar Molson Coors ett visst varumärke
och alla tillhörande varumärken från en tredje part. I dessa fall ska alla rättigheter
i tredje partens immateriella rättigheter förbli tredje partens exklusiva egendom
och alla rättigheter ska vara till dess fördel. I vissa fall kan webbplatser och
onlinetjänster innehålla olika tredje parts namn, varumärken och servicemärken
som tillhör deras respektive ägare.
C. Alla webbplatser och tillhörande innehåll är skyddade mot obehörig användning,
kopiering och spridning genom upphovsrätt, varumärke och annan immateriell
rätt och icke-immateriell äganderätt och av internationella fördrag.
D. Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet skriftligen av Molson Coors i
förväg, ska du inte ta, reproducera, utföra, överföra, sälja, licensera, modifiera,
skapa derivatverk från eller basera på, publicera, återvänd ingenjör, ladda upp,
redigera, posta, sända, offentliggöra, rama in, länka, distribuera eller utnyttja, helt
eller delvis, något av innehållet för något syfte.
E. All användning av annat innehåll än vad som är tillåtet enligt dessa villkor
kommer att bryta mot dessa villkor och kan kränka rättigheterna för Molson Coors
rättigheter eller rättigheterna för tredje part som äger det drabbade innehållet.
Ingenting i dessa villkor eller på en webbplats ska tolkas som att, under
implikation, estoppel eller på annat sätt, licens eller rätt att använda något
innehåll på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Molson Coors
eller sådan tredje part som äger innehåll eller immateriell egendom som visas på
webbplatsen. Du får endast komma åt denna webbplats för din enskilda ickekommersiella användning. All obehörig användning av innehållet på en webbplats
kan ge dig civila eller straffrättsliga påföljder.

7. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL; ACCEPTABELT INNEHÅLL
A. Vissa webbplatser kan tillåta dig att skicka idéer, koncept, kommentarer, grafik,
fotografier, frågor, klagomål, material eller annan information (var och en
"användarinnehåll") som har skickats eller kommunicerats till Molson Coors.
Genom att skicka användarinnehåll till oss, ger du oss och föreställer och
garanterar att alla tillämpliga tredje parter med rättigheter i användarinnehållet
ger oss en evig, oåterkallelig världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv,
överförbar licens för att använda, reproducera, distribuera, underlicensiera,
modifiera, översätta, förbereda derivatverk av, offentligt visa, sända, publicera
och utföra detta användarinnehåll på något sätt eller medium som är känt nu eller
senare utformats, inklusive men inte begränsat till kommersiellt bruk, utan något
godkännande/samtycke, meddelande och tillskrivning eller ersättning till dig eller
någon tredje part. Du avstår härmed oåterkalleligt och samtycker till att inte
hävda några påståenden baserade på ”moraliska rättigheter” eller liknande
teorier.
B. Allt material eller kommunikation som skickas av dig till en webbplats kommer
inte att behandlas som konfidentiellt.
C. Du får inte publicera eller överföra en webbplats till någon webbplats som
innehåller bilden eller bilden av någon som är eller verkar vara under den lagliga
åldern för att dricka alkohol eller från vilken tillstånd inte har beviljats.
D. Du representerar och garanterar att du har tillåtelse att överföra allt material eller
kommunikation som överförts av dig till denna webbplats och att materialet inte
kränker immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter för tredje person eller
icke-person, vare sig levande eller död.
E. Du kommer inte att posta eller skicka några inlämningar till en webbplats som
innehåller något av följande: Olagligt, pornografiskt, obscen, blankt, förtalande,
skadligt, hotande eller på annat sätt ostörligt material, som bestäms av Molson
Coors.
F. Du accepterar att dina inlämningar inte kommer att innehålla, uppmuntra eller
förkunna:
1. Kriminell verksamhet eller uppförande som ger upphov till civilrättsligt
ansvar;
2. Någon form av våld, hat eller trakasserier;
3. Alla former av diskriminering på alla grunder som omfattas av
lagstiftningen om mänskliga rättigheter, såsom religion, ras, färg, sexuell
läggning, funktionshinder, etc.
G. Du samtycker till att dina inlägg inte kommer att avbilda, marknadsföra eller
uppmuntra:
1. Oansvarig konsumtion av alkohol;
2. Konsumtion av alkohol av någon under den lagliga åldern för att dricka
alkohol.
3. Deltaga i någon skicklig eller farlig aktivitet när man konsumerar alkohol.
H. Du samtycker till att dina inlägg inte kommer att strida mot gällande lagar,
förordningar, policy, riktlinjer eller branschstandarder, som bestäms av Molson
Coors.
I. Molson Coors förbehåller sig rätten att ta bort eller dölja allt användarinnehåll
som de anser olämpligt baserat på dessa villkor.
8. UPPHOVSRÄTTSPOLICY/MEDDELANDEN OM INTRÅNG; DIGITAL MILLENNIUM
COPYRIGHT ACT
Molson Coors respekterar andras immateriella rättigheter, och vi förväntar oss att du gör
detsamma. Molson Coors kan, efter eget gottfinnande, inaktivera och/eller avsluta konton
för användare som kan eller påstås bryta mot andras immateriella rättigheter.

I USA kommer Molson Coors att svara på anklagelser om upphovsrättsintrång som följer
Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade
arbete kränks av innehåll som visas på online tjänsterna, skicka ett skriftligt DMCAmeddelande till Molson Coors med informationen nedan.

Om du anser att dina immateriella rättigheter har kränkts, förse Copyright Agent (nedan)
följande information:
1. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på
uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter;
2. En beskrivning av arbetet eller annan immateriell egendom som du hävdar har
åsidosatts;
3. En beskrivning av det material som du hävdar bryter mot din immateriella
egendom och materialets placering;
4. Din adress, telefonnummer och e-postadress;
5. Ett uttalande från dig om att du har en god tro på att den identifierade
användningen inte är godkänd av immateriella ägare, dess ombud eller lagen;
och
6. Ett utlåtande från dig som görs under straff för skadedåd, att informationen i ditt
meddelande är korrekt och att du är immateriell ägare eller har behörighet att
agera på ägarens vägnar.

Om Molson Coors får en sådan anmälan förbehåller vi oss rätten att ta bort eller radera
det påstådda intrångsmaterialet. Molson Coors kommer att agera snabbt för att ta bort
eller inaktivera tillgång till allt material som påstås vara kränkande eller påstås ha varit
föremål för kränkande aktiviteter. Molson Coors kommer att vidta rimliga åtgärder för att
snabbt meddela användaren som skapat eller publicerat relevant material att det har
tagits bort eller inaktiverats åtkomst till det.
Molson Coors Brewing Company
Attn: Copyright Agent, Legal
33 Carlingview Dr,
Etobicoke, ON M9W 5E4, Canada
webadmin@molsoncoors.com
I den utsträckning det är tillåtet enligt DMCA i USA, kan alla användare vars material har
tagits bort eller inaktiverats i enlighet med denna policy ge Molson Coors en
motmeddelande enligt DMCA. Sådan motåtgärd måste tillhandahållas skriftligen till vår
Copyright Agent på adressen som anges ovan och måste innehålla:
7. Användarens elektroniska eller fysiska underskrift
8. Identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilken åtkomst som har
inaktiverats och platsen där sådant material dök upp innan det togs bort eller
inaktiverades, inklusive den fullständiga URL;
9. Ett utlåtande under skadestånd om att du har en god tro på att materialet togs
bort eller inaktiverades till följd av misstag eller felaktig identifiering av materialet
som ska tas bort eller inaktiveras; och
10. Användarens namn, adress och telefonnummer och ett uttalande om att
användaren samtycker till den federala domstolens jurisdiktion för varje rättsligt
distrikt där Molson Coors kan hittas och att du kommer att godkänna processen
från den person som tillhandahöll den inledande anmälan om överträdelse.

9. OÖNSKADE IDÉER
Molson Coors accepterar inte oönskade idéer eller begrepp. Vi kan inte granska
några idéer eller koncept som uppstår utanför Molson Coors-verksamheten. Du
och dina arvingar och tilldelningar uttryckligen att avstå från alla anspråk, nu eller
i framtiden, i samband med någon produkt, design eller koncept som liknar din
inlämning, inklusive om du skickar några oönskade idéer eller koncept till oss.
Skulle du skicka in några oönskade idéer eller koncept via webbplatsen ger du
härmed Molson Coors tillstånd att använda sådant innehåll på något sätt,
inklusive reproduktion, överföring, publicering eller sändning utan kompensation.

10. REGISTRERING
Vissa delar eller funktioner på en webbplats kan kräva registrering eller på annat
sätt be dig lämna information för att delta i vissa funktioner eller för att få åtkomst
till visst innehåll på webbplatsen ("Kontoinformation"). Exempel på
kontoinformation inkluderar men är inte begränsade till användarnamn, adress
och kontaktinformation och profilbild. Beslutet att tillhandahålla denna
kontoinformation är rent frivilligt och valfritt; Men om du väljer att inte
tillhandahålla sådan information kanske du inte kan komma åt visst innehåll eller
delta i vissa delar eller funktioner på webbplatsen.
0. Du samtycker till att du inte kommer att tillhandahålla falsk information till oss
eller skapa ett konto för någon annan än dig själv utan tillstånd.
1. Du får inte skapa mer än en personlig profil. Molson Coors förbehåller sig rätten
att ta bort eller återkräva all kontoinformation från en webbplats efter eget
gottfinnande och förbehåller sig dessutom rätten, med eller utan föregående
meddelande, att säga upp ditt lösenord och medlemskap på sådan webbplats
eller till alla Molson Coors webbplatser, av vilken som helst orsak eller inge orsak
alls. Om vi inaktiverar ditt konto, samtycker du till att du inte kommer att skapa ett
annat.
2. Om du registrerar dig på en webbplats är du ansvarig för att behålla ditt lösenord,
om något, och för att begränsa åtkomst till ditt konto så att andra inte får åtkomst
till den lösenordskyddade delen av webbplatsen. Du accepterar ansvar för alla
aktiviteter som sker under ditt konto, e-postadress eller lösenord, om det finns,
och samtycker till att du inte kommer att sälja, överföra eller tilldela ditt konto.
3. Du förstår och samtycker till att Molson Coors inte ska ha något ansvar gentemot
dig eller någon annan person för uppsägning av din åtkomst till webbplatserna
eller borttagningen av kontoinformation om ditt konto. Molson Coors kommer att
bestämma din överensstämmelse av dessa villkor enligt eget gottfinnande och
dess beslut ska vara slutgiltigt och bindande och inte vara föremål för utmaningar
eller överklagande.
11. LÄNKNING; TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL
Du måste få Molson Coors-tillstånd att länka till denna webbplats. Molson Coors
kommer endast att godkänna länkar efter eget gottfinnande, och då endast när
majoriteten av den verkliga publiken på tredje parts webbplatsen har laglig ålder
för att dricka alkohol i tillämplig jurisdiktion. Om vi tillåter dig att länka till en
webbplats, kan du bara länka till hemsidan eller den del av webbplatsen som
specifikt är godkänd av Molson Coors, och som är fritt tillgänglig och inte omfattas
av några begränsningar såsom en betalvägg, auktoriserat användarkonto eller
annat lösenordsskydd eller godkännande. Länken måste vara i vanlig text, såvida

inte annat godkänts skriftligen. Länken till webbplatsen får inte skada, utspäda
eller plåga den goodwill som är förknippad med Molson Coors varumärken
och/eller immateriella rättigheter, och inte heller kan länken skapa det falska
utseendet som din webbplats och/eller organisation sponsras, godkänts av,
anslutna och/eller associerad med Molson Coors. Du får inte "rama in"
webbplatsen eller ändra dess innehåll på något annat sätt. Molson Coors
förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att säga upp en länk till någon
webbplats av någon anledning eller inget skäl alls, inklusive utan begränsning av
någon webbplats som Molson Coors anser vara olämplig eller inkonsekvent eller
antitetisk till webbplatsen och/eller dessa villkor.
A. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser, som
kanske eller inte är uppenbara (”Tredje parts webbplatser”) såväl som
programvara, text, grafik, artiklar, fotografier, mönster, ljud, video, musik,
information, programvara applikationer, plug-ins och annat innehåll som
härstammar från tredje parter (kollektivt, "Tredje parts webbplatser"). Molson
Coors är inte ägare till, kontrollerar inte, övervakar inte och ansvarar inte för
något innehåll eller prestanda för något tredje parts innehåll länkat till eller
hänvisat till på vår webbplats.
B. Även om denna webbplats kan vara länkad till andra webbplatser, stödjer inte,
godkänner, certifierar eller sponsrar Molson Coors den länkade webbplatsen
såvida det inte specifikt anges på denna webbplats. Tredje parts innehåll, du gör
det på din egen risk och du bör vara medveten om att våra villkor och policyer
inte längre reglerar.
C. I vissa fall kan vi använda en tredje parts tjänst för att behandla köp och
inmatningar som gjorts via webbplatserna, inklusive men inte begränsat till
bokningswebbplatser, e-handelswebbplatser och marknadsföringswebbplatser. I
dessa fall kommer din transaktion att omfattas av tredje parts policyer. Vi har
ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parts handlingar eller
webbplatser.
D. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV TREDJE PARTS
WEBBPLATSER ELLER INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART, INKLUSIVE, UTAN
BEGRÄNSNING, DIN ANVÄNDNING AV INNEHÅLL, INFORMATION, DATA,
REKLAM, PRODUKTER ELLER ANNAT INNEHÅLL PÅ ELLER TILLGÄNGLIGT
VIA SÅDANA WEBBPLATSER OCH RESURSER, ÄR PÅ EGEN RISK OCH ÄR
FÖREMÅL FÖR ANVÄNDARVILLKOR SOM GÄLLER FÖR SÅDANA
WEBBPLATSER OCH RESURSER. VI BÄR INGET ANSVAR FÖR PROBLEM
SOM KAN UPPSTÅ GENOM DIN ANVÄNDNING AV TREDJE PARTS
INNEHÅLL.
12. SKADEERSÄTTNING
GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT ERSÄTTA,
FÖRSVARA OCH HÅLLA MOLSON COORS OSKADLIGA FRÅN OCH MOT
EVENTUELLA PÅSTÅENDEN FRÅN TREDJE PART, PÅSTÅDDA FORDRINGAR,
KRAV, TALAN, DOMAR, SKADOR, FÖRLUSTER, SKULDER OCH ALLA
FÖRSVARSKOSTNADER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, RIMLIGA
ADVOKATSAVGIFTER, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HÄNFÖR SIG TILL: DITT
BRYTANDE AV DINA FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER, FÖRBUND ELLER AVTAL
NEDAN; DITT BROTT MOT DESSA VILLKOR ELLER NÅGON LAG; DIN ANVÄNDNING
AV DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER INNEHÅLLET; DITT ANVÄNDARINNEHÅLL
SOM KRÄNKER ALL UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKE, HANDELSHEMLIGHET,
HANDELSKLÄNNING, PATENT, PUBLICITET, SEKRETESS ELLER ANNAN
RÄTTIGHET FRÅN NÅGON PERSON ELLER FÖRTALAR NÅGON PERSON; ALLA
FELAKTIGHETER SOM DU GJORT; OCH/ELLER MOLSON COORS ANVÄNDNING AV
DITT ANVÄNDARINNEHÅLL. DU KOMMER ATT SAMARBETA SÅ FULLSTÄNDIGT
OCH SÅ RIMLIGT SOM KRÄVS I MOLSON COORS FÖRSVAR AV ALLA

FORDRINGAR. MOLSON COORS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT PÅ EGEN
BEKOSTNAD TA UT DET EXKLUSIVA FÖRSVARET OCH KONTROLLEN AV ALLA
ÄRENDEN SOM PÅ ANNAT SÄTT ÄR FÖREMÅL FÖR GOTTGÖRELSE AV DIG, OCH
DU SKA INTE I NÅGOT FALL LÖSA NÅGOT SÅDANT ÄRENDE UTAN SKRIFTLIGT
MEDGIVANDE FRÅN MOLSON COORS.
13. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH ANSVARSFRISKRIVNING
WEBBPLATSEN, ALLT MATERIAL OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN
TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG,
ANTINGEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM
FÖRSÄLJNINGSBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL
OCH ICKE-INTRÅNG.
A. Molson Coors påtar sig inget ansvar för förseningar, avbrott, fel, defekter,
utelämnanden eller raderingar, relaterade till fel i kommunikationslinjen, drift eller
överföring, ändring av eller stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till
användarkommunikation. Webbplatsen kan vara otillgänglig då och då på grund
av underhåll eller fel på datorutrustning eller av olika andra skäl. Molson Coors
ansvarar inte för något tekniskt eller icke-tekniskt funktionsfel eller andra problem
med värdetjänster, datorsystem, servrar eller leverantörer, telefonnät eller
telefontjänster, dator- eller mobiltelefonutrustning, programvara, e-postfel eller
spelare på redogörelse för tekniska problem eller trafikstockningar på internet
eller i anslutning till webbplatsen, inklusive skada eller skador på användarens
eller någon annans dator, mobiltelefon eller annan hårdvara eller mjukvara, som
är relaterad till eller härrör från användning eller nedladdning av innehåll i
anslutning till webben och/eller i anslutning till webbplatsen.
B. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MOLSON COORS VARA ANSVARIGA
FÖR: (1) ALLA DIREKTA, INDIREKTA, BESTRAFFANDE, TILLFÄLLIGA,
SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER
PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA
WEBBPLATS ELLER NÅGON INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ
DENNA WEBBPLATS, OAVSETT VILKEN ÅTGÄRDSORSAK DE UPPSTÅR,
TILL OCH MED OM DU FÅR INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA
SKADOR INTRÄFFAR OCH (2) BELOPP SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP
SOM DU BETALADE MOLSON COORS VIA WEBBPLATSEN ELLER $ 100,
BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR STÖRRE.
C. EFTERSOM VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER
UTESLUTNING ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR FÖLJDSKADOR
ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING
INTE GÄLLER DIG.
14. SKILJEDOM
Genom att använda webbplatsen på något sätt samtycker du och villkorslöst till:
(1) alla anspråk, tvister eller kontroverser (oavsett om det gäller kontrakt,
skadestånd eller på annat sätt) du kan ha mot tjänstemän, styrelseledamöter och
anställda i Molson Coors (som i stor utsträckning definieras i inledningen till dessa
villkor) som härrör från, relaterade till, eller på något sätt är kopplat till
webbplatsen eller fastställandet av omfattningen eller tillämpningen av detta avtal
för skiljedom (med undantag för rättsmedel som finns tillgängliga i domstol för
små fordringar), kommer att lösas uteslutande genom slutlig och bindande
skiljedom som administreras av JAMS och genomförs före en enda skiljedomare i
enlighet med reglerna i JAMS; (2) detta skiljedomsavtal görs enligt en transaktion
som omfattar mellanstatlig handel och ska regleras av Federal Arbitration Act

(“FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) skiljedomsförhandlingen ska hållas i ett
personförhör i Denver, Colorado; (4) skiljedomarens beslut ska kontrolleras av
villkoren i dessa villkor och alla andra avtal som hänvisas till här som den
tillämpliga användaren kan ha ingått i samband med webbplatsen; (5)
skiljedomaren ska tillämpa Colorado-lagen i överensstämmelse med FAA och
tillämpliga begränsningsförfattningar och ska respektera krav på erkännande
enligt lag; (6) det ska inte finnas någon myndighet för att några fordringar ska
skiljas på klass eller representativ basis, skiljedom kan endast avgöra dina
och/eller tillämpliga Molson Coors individuella fordringar; skiljedomaren får inte
konsolidera eller gå med i anspråk från andra personer eller parter som kan vara
på liknande sätt; (7)i händelse av att de administrativa avgifterna och
insättningarna som måste betalas för att inleda skiljedom mot Molson Coors
överstiger $ 250 USD, och du inte kan (eller inte krävs enligt JAMS regler) att
betala några avgifter och insättningar som överstiger detta belopp, Molson Coors
samtycker till att betala dem och / eller vidarebefordra dem för din räkning, med
förbehåll för den slutliga fördelningen av skiljemannen. Om du dessutom kan visa
att kostnaderna för skiljedom kommer att vara oöverkomliga jämfört med
rättegångskostnaderna eller Molson Coors inleder skiljedom, kommer Molson
Coors att betala dina ansöknings- och förhandlingsavgifter i samband med
skiljedomen. och (8) med undantag för den undre delen (6) ovan, om någon del
av denna skiljedomsbestämmelse bedöms vara ogiltigt, inte verkställbart eller
olagligt eller på annat sätt strider mot reglerna i JAMS, ska resten av denna
skiljedomsbestämmelse förbli i kraft och ska tolkas i enlighet med dess villkor
som om den ogiltiga, icke verkställbara, olagliga eller motstridiga bestämmelser
ingick inte här. Om emellertid underdel (6) visar sig vara ogiltigt, inte verkställbart
eller olagligt, ska hela denna skiljedomsbestämmelse vara ogiltig, och varken du
eller Molson Coors har rätt att skilja ut tvisten. För mer information om JAMS och
/ eller reglerna för JAMS, besök deras webbplats på www.jamsadr.com.
HÄRMED AVSTÅR DU OÅTERKALLELIGT FRÅN ALLA RÄTTIGHETER DU KAN HA
TILL EN DOMSTOLSPRÖVNING (ANNAT ÄN DOMSTOL FÖR SMÅ FORDRINGAR
ENLIGT VAD SOM ANGES OVAN) ELLER ATT TJÄNA SOM EN REPRESENTANT,
SOM EN PRIVAT ÅKLAGARMYNDIGHET, ELLER I NÅGON ANNAN REPRESENTATIV
KAPACITET, ELLER ATT DELTA SOM MEDLEM AV EN GRUPP AV FORDRINGAR, I
ALLA RÄTTEGÅNGAR, SKILJEDOMAR ELLER ANDRA FÖRFARANDEN MOT
MOLSON COORS (SOM I STORT SETT DEFINIERAS I INLEDNINGEN TILL DESSA
VILLKOR) ELLER ANDRA NÄRSTÅENDE TREDJE PARTER SOM HÄRRÖR FRÅN,
RELATERADE TILL ELLER ANSLUTNA TILL WEBBPLATSEN.
15. DIVERSE
Dessa villkor utgör parternas hela villkor med avseende på ämnet och ersätter
alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal, förståelser eller liknande
mellan parterna med avseende på detta ämne.
A. Dessa villkor får inte ändras, och ingen skyldighet frångås utan Molson Coors
skriftliga tillstånd. Underlåtenhet att genomföra någon bestämmelse i dessa
villkor ska inte utgöra ett undantag från det eller någon annan bestämmelse
därav.
B. Om någon bestämmelse i dessa villkor ska vara rättsstridig, ogiltig eller av någon
anledning inte kan verkställas, ska denna bestämmelse anses brytbar från dessa
villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för eventuella
återstående bestämmelser.
C. Alla tvister som härrör från eller är relaterade till detta avtal regleras av lagarna i
delstaten Colorado och kontrollerar USA:s federala lagar utan hänsyn till

principer om lagkonflikt som kräver tillämpning av lagarna i en annan jurisdiktion.
Inget val av lagbestämmelser av någon jurisdiktion kommer att gälla.
16. Meddelande för invånare i Kalifornien.
Enligt Kaliforniens Civil Code avsnitt 1789.3 har Kaliforniens användare rätt till
följande meddelande om konsumenträttigheter: Om du har en fråga eller klagomål
angående
webbplatsen,
skicka
ett
e-postmeddelande
till
DataProtection@MolsonCoors.com eller genom att skriva till Molson Coors Brewing
Company, 1801 California Street, Suite 4600, Denver, CO 80202, eller genom att ringa
oss på 1-866-294-9302. Invånare i Kalifornien kan nå klagomålenheten för avdelningen för
konsumenttjänster i Kaliforniens myndighet för konsumentfrågor via post på 1625 North
Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952
-5210.
Särskilda villkor för internationella användare Följande villkor gäller för dig och
ersätter motstridiga villkor i villkoren, om du är bosatt i EU eller Storbritannien i den
utsträckning som krävs enligt tillämplig lag:

0. EUROPEISKA UNIONEN OCH STORBRITANNIEN.
A. Undantag från ansvarsbegränsningar. Ingenting i detta avtal utesluter
eller begränsar Molson Coors ansvar för dödsfall eller personskada som
uppstår till följd av vår vårdslöshet, bedrägeri eller bedrägeri, eller något
annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av tillämplig lag.
B. SKILJEDOM KANSKE INTE GÄLLER DIG. OM DU ÄR BOSATT I DEN
EUROPEISKA UNIONEN ELLER STORBRITANNIEN OCH OMFATTAS
AV DIREKTIVET OM ALTERNATIV TVISTLÖSNING (2013/11/EU) OCH
ONLINE TVISTLÖSNINGSFÖRORDNINGEN (EU 524/2013) (OCH
EVENTUELLA GENOMFÖRANDEFÖRESKRIFTER I VARJE
MEDLEMSLAND I EU) KOMMER AVTALET OM SKILJEDOM I
VILLKOREN INTE ATT GÄLLA OM DET INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT
LAG.
C. Inga skador på konsumentlagstiftningen. Som konsument kommer du
att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du
är bosatt. Ingenting i dessa villkor påverkar dina rättigheter som
konsument att lita på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal
lagstiftning.
D. Lokal jurisdiktion. Den lokala lagen i din jurisdiktion kan ge dig rätt till en
tvist om dessa villkor som hörs av dina lokala domstolar. Dessa villkor
begränsar inte sådana rättigheter som du har som gäller oavsett villkor för
ett avtal som du har ingått. Genom att ingå dessa villkor samtycker
Molson Coors emellertid inte till andra domstolars jurisdiktion än de som
nämns i villkoren och förbehåller sig rätten att bestrida att den inte
omfattas av någon annan domstols behörighet.
1.

CANADA.
Tvistlösning. Avsnitt 13 (A) och (B) kommer inte att gälla dig om någon
sådan bestämmelse inte kan verkställas enligt lagarna i ditt hemvist.
Avsnitt 13 (C) kommer att fortsätta att gälla i alla sådana fall.

A. Avbokningsrättigheter. Invånare i vissa provinser kan ha rätt att avbryta
bestämmelserna för vissa inköp enligt lokal lag. Molson Coors kommer att
hedra sådana avbokningsrättigheter.

