Bruksvilkår MinMafia.no
Via nettstedet www.MinMafia.no (heretter “Nettstedet”) kan du selv administrere et tekstbasert
online flerspiller maffiaspill (heretter “Spillet") og spille Spill som administreres av andre. Både
administratoren av et Spill (heretter “Spilleier”) og spillerne bør følge en del regler som de må godta
ved registrering. For spillere av Spillet gjelder Spillreglementet, mens du som Spilleier bør
overholde disse Bruksvilkårene. Disse bør derfor leses nøye gjennom før du lager et spill. Når du
lager et spill forutsettes det at du godtar disse Bruksvilkårene.
Tilbyderen av Nettstedet er GamoVation B.V. i Groningen, registrert i Handelsregisteret under
nummer 51193612. Ved spørsmål om disse vilkårene kan du ta kontakt, fortrinnsvis per e-post, via
support@MinMafia.no. Vår postadresse er Gorechtkade 27, 9713 BD Groningen, Nederland.
Disse vilkårene ble sist revidert den 07.02.2011.
Artikkel 1. Nettstedets innhold
1.1. MinMafia.no gir deg muligheten til å administrere ditt Spill som Spilleier. I den forbindelse har
du mulighet til selv å bestemme Spillets layout og innhold til en viss grad.
1.2. Kopiering, spredning og enhver bruk av tekster, illustrasjoner eller andre materialer fra
Nettstedet til andre formål enn den regulære administrasjonen av Spillet ditt er ikke tillatt uten
skriftlig forhåndsgodkjenning fra MinMafia.no, med mindre annet er bestemt i ufravikelige
rettsregler.
1.3. Disse materialene er utelukkende ment å brukes i forbindelse med Spillet.
De tilbys uten noen form for garanti eller krav til riktighet.
Disse materialene er utelukkende ment til opplysning og atspredelse, og materialene gir ikke
grunnlag for å avlede rettigheter.
1.4. MinMafia.no er til enhver tid - også under en eventuell Spillrunde startet av Spilleieren –
berettiget til å justere Spillet uten forhåndsvarsel.
1.5. Det er ikke tillatt å laste opp hele Nettstedet, eller en vesentlig del av det, ved hjelp av
automatiserte prosesser eller programvare, eller til å foreta seg noe som kan påvirke en
tilfredsstillende virkning av Nettstedet eller Spillet.
Artikkel 2. Lage et Spill
2.1. For å kunne lage ditt eget Spill må du først registrere deg. Når du er under seksten år, må du
erklære at du har tillatelse fra foreldrene dine til å registrere deg. MinMafia.no kan nekte
registreringen din uten å oppgi grunn.
2.2. Hvis MinMafia.no godtar registreringen din, gir MinMafia.no deg tilgang til en konto via et
passord.
2.3. Du må holde passordet ditt hemmelig. MinMafia.no er ikke ansvarlig for misbruk av passordet
og kan forutsette at alt som skjer fra din konto skjer for din regning og risiko. Dersom du har
mistanke om at uvedkommende har fått tak I passordet dit, bør du endre passordet ditt så fort som
mulig og/eller ta kontakt med MinMafia.no.
Disse vil da sette i verk passende tiltak.
Artikkel 3. Autorisasjon og atferdsregler
3.1. Som Spilleier bør du avstå fra urettmessig bruk av Nettstedet og Spillet, og du lover at du
oppfører deg i samsvar med det som MinMafia.no kan forvente av en hensynsfull Spilleier. Dersom
du finner feil eller mangler i forbindelse med Nettstedet, Spillet eller den benyttede programvaren,
vil du gjøre det du kan for å informere MinMafia.no om dette.
3.2. Det er forbudt å utnytte feil eller mangler ved Spillet eller Nettstedet. Det er også forbudt å
melde fra om slike på offentlige forumer, eller å dele disse med andre, uten tillatelse fra
MinMafia.no. Ved enhver overtredelse av denne artikkelen kan du ilegges en bot på 1.000 euro per
tilfelle, utenom en eventuell erstatning av skaden som MinMafia.no eller andre har blitt påført som
en følge av overtredelsen.
3.3. Som Spilleier har du til enhver tid tillatelse til å endre kontoinnstillingene dine og
rammebetingelsene for Spillet. I så fall bør du hele tiden bestrebe deg på å ikke forfordele eller
forulempe individuelle spillere.

3.4. Enhver regel eller rammebetingelse som er i strid med disse Bruksvilkårene er ugyldig. Når det
gjelder forumet, kan du på grunnlag av artikkel 5 fritt utarbeide egne regler som avviker fra
standardreglene for forumer.
Egne regler kan imidlertid aldri være i strid med de øvrige bestemmelsene i disse Bruksvilkårene.
3.5. Du er berettiget til å autorisere visse personer (Crew-medlemmer) til å delta i administrasjonen
av Spillet, eller til å frata dem denne autorisasjonen. Som Spilleier er du også ansvarlig for atferden
til Crew-medlemmene dine.
3.6. Dersom en spiller ikke overholder de gjeldende reglene, kan både Spilleieren og MinMafia.no
ilegge sanksjoner. I første omgang vil du som Spilleier være den første til å håndheve reglene. Du
kan for eksempel advare spillere, utestenge dem fra spillet på bestemt eller ubestemt tid (' banne'),
eller frata en spiller alle sine Ringepoeng og/eller øvrige eiendeler („reset‟). Som Spilleier har du
plikt til å anvende sanksjonsmulighetene dine på en ansvarlig måte. Du fratar MinMafia.no fra
ethvert ansvar for krav fra tredjeparter som følger av dine handlinger.
3.7. MinMafia.no er berettiget til å ilegge enhver sanksjon utenom ovennevnte sanksjoner så lenge
disse står i et rimelig forhold til alvoret i overtredelsen.
3.8. Det er ikke tillatt å omgå eller slå av sikringstiltakene for Spillet eller Nettstedet.
3.9. Det er ikke tillatt å dele, selge eller overdra kontoen til en annen uten forhåndsgodkjenning fra
MinMafia.no Det er heller ikke tillatt å bruke en annens konto.
3.10. Det er uttrykkelig forbudt å forespeile spillere premier – for eksempel hvis de vinner et spill
eller en konkurranse – hvis disse premiene ikke faktisk utdeles.
3.11. Dersom du ikke overholder disse atferdsreglene eller andre forpliktelser i disse
Bruksvilkårene, er MinMafia.no berettiget, men ikke pliktig, til å ilegge deg en sanksjon. Avhengig
av alvoret og omfanget av overtredelsen(e) kan sanksjonene variere fra en advarsel til sletting av
eventuelle Mafiapenger eller innskudd i euro til opphevelsen av alle dine kontoer.
Artikkel 4. Bidrag til Nettstedet
4.1. MinMafia.no gir deg muligheten til å legge igjen eller sende meldinger via chat,
meldingstjenesten, et forum og andre kanaler til andre, og til å laste ned tekster og illustrasjoner til
ditt Spill.
4.2. Du bestemmer selv (med unntak av nedenstående) hvilke Bidrag du ønsker å publisere hvor
og når. MinMafia.no skylder deg imidlertid ikke noen form for godtgjøring for materialene som du
publiserer på dette Nettstedet. Du gir MinMafia.no herved en ikke-eksklusiv lisens til å publisere
Bidragene dine på Nettstedet, uansett fremgangsmåte.
Dette innbefatter også retten til å endre og/eller forkorte Bidrag. Du frasier deg enhver rett til
kildeangivelse ved publisering på Nettstedet. Du erklærer dessuten også at du har alle rettigheter til
å spre materialet, og du holder MinMafia.no skadesløs for krav fra tredjeparter som henger
sammen med materiale som du har lagt ut.
4.3. I Bidrag er det ikke tillatt
• å ta med tråder til eksterne nettsteder med skadelig innhold (slik som popups, virusser eller
spyware);
• å ta med truende, uriktig, ærekrenkende, støtende, pornografisk, diskriminerende eller hatefull
informasjon;
• å ta med pyramidespill og kjedebrev, samt kommersielle-, veldedighets- eller ideelle budskap;
• å vekke inntrykk av at du er hjelpeperson eller representant for MinMafia.no,
• å ta med materiale som krenker tredjeparts rettigheter, som omfatter blant annet gjengivelse av
bilder eller tråder til slikt materiale, uten tillatelse fra rettighetshaverne;
• å ta med materiale som medfører en uforholdsmessig stor belastning på systemene til
MinMafia.no.
4.4. Skulle MinMafia.no få skjellig grunn til mistanke om, eller komme frem til at et Bidrag er i strid
med ovenstående eller med loven, har MinMafia.no ensidig rett til å fjerne det eller til å blokkere
tilgangen til det. Dessuten kan MinMafia.no ilegge en sanksjon. MinMafia.no behøver ikke å drøfte
dette med deg.
4.5. Ved alvorlig mistanke om misbruk av Nettstedet eller Spillet er MinMafia.no berettiget til å lese
dine private meldinger i forbindelse med etterforskningen av slikt misbruk MinMafia.no vil
hemmeligholde informasjon som finnes i private meldinger i størst mulig grad og ikke offentliggjøre
den eller bruke den til andre formål enn å bekjempe misbruket. MinMafia.no har imidlertid rett til å

levere private meldinger til etterforskningsinstanser eller til å bruke disse i forbindelse med en
rettslig prosedyre i kjølvannet av slikt misbruk.
Artikkel 5. Forumregler
5.1. Som Spilleier er du ansvarlig for forumet og dets innhold, samt for at forumreglene overholdes.
Du står fritt til å utarbeide egne regler som avviker fra standardreglene i artikkel 5.2. Dine egne
regler kan imidlertid aldri være i strid med bestemmelsene i de øvrige artiklene i disse
Bruksvilkårene.
5.2. Dersom og i den grad du ikke håndterer avvikende forumregler, gjelder følgende
standardregler for bruk av forumet:
a) Det er ikke tillatt å beskylde andre for urettmessig atferd i meldingene dine. Dette betyr at du bør
melde fra til en av moderatorene eller administratorene dersom du har mistanke om
uregelmessigheter. Legg ved nok bevismateriale; falske beskyldninger tolereres ikke.
b) Forumet er blant annet ment som oppslagsverk. For å sørge for at dette oppslagsverket forblir
brukbart og oversiktlig, og for å unngå irritasjoner, bør følgende punkter overholdes:
• Før du starter et nytt emne, ser du etter om spørsmålet har blitt stilt tidligere.
• Et nytt emne plasseres alltid på rett sted i forumet
• Du bør ikke føle deg forpliktet til å svare på ethvert spørsmål som blir stilt. Svar kun når du mener
at du faktisk har noe å bidra med.
c) Det å drive reklame for andre nettsteder på forumet uten at det er gitt tillatelse til det, oppfattes
som spam, og kan straffes med at du nektes adgang til spillet og at kontoen din fjernes.
d) Forumet er ikke stedet for å erklære krig mot andre medlemmer eller familier.
Artikkel 6. Kjøp av Mafiapenger og godtgjøringer
6.1. Spillerne av ditt spill kan skaffe seg Ringepoeng hos MinMafia.no som kan brukes i Spillet.
Som Spilleier mottar du en godtgjøring når spillere av dit Spill skaffer seg Ringepoeng.
6.2. Som Spilleier kan du angi i kontoen din om du vil motta godtgjøringen som Mafiapenger eller i
euro. Godtgjøring finner sted på vilkårene og mot satsene som er gjengitt i utbetalingstabellene
som er å finne på Nettstedet. Obs!: det kan stilles krav om et minimum av Mafiapenger, slik at
godtgjøring for innkjøpt Ringetid av spillerne i visse tilfeller bortfaller.
6.3. Siden Mafiapenger kan benyttets i spillet umiddelbart etter anskaffelse, kan du ikke angre
kjøpet i henhold til art. 7:46i i den nederlandske sivilloven.
6.4. Ved problemer med bestilling av Mafiapenger eller utbetaling av godtgjøringen din, kan du ta
kontakt med Supportavdelingen til MinMafia.no via: support@MinMafia.no eller via forumet på
www.MinMafia.no. Følgende informasjon må alltid oppgis: tidspunkt, forklaring av problemet,
telefonnummeret som er brukt og så videre.
6.5. Alle tilbud er uforpliktende, og prisene på Nettstedet er med forbehold om skrive- og
programmeringsfeil. MinMafia.no har rett til å endre prisene til enhver tid.
Artikkel 7. Håndtering av personopplysninger
7.1. MinMafia.no respekterer brukernes privatliv og sørger for at personopplysninger håndteres
med omhu og i samsvar med den nederlandske Personvernloven.
7.2. MinMafia.no anstrenger seg for å verne best mulig om ditt privatliv, men du bør være klar over
at andre interesser, slik som retten til fri meningsytring eller etterforskning av ulovlige handlinger, i
visse tilfeller kan gå foran din rett til privatliv.
7.3. Ved registrering ber MinMafia.no om en del personopplysninger, slik som navn og en
fungerende e-postadresse. Disse personopplysningene overdras ikke til tredjeparter, med mindre
du eksplisitt gir tillattelse til dette eller når overdragelse er nødvendig for den vanlige bruken din av
Nettstedet. E-postadressen kan benyttes av MinMafia.no til å sende deg meldinger om Nettstedet
og/eller om Spillene. I hver melding har du mulighet til å melde deg av.
For tilsending av andre kommersielle e-postmeldinger vil MinMafia.no først be om din eksplisitte
tillatelse.
7.4. MinMafia.no fører logg over generelle besøksopplysninger, blant annet for å oppdage
falskspilleri og misbruk. Dette omfatter opplysninger som IP-adressen til datamaskinene som
henter opp en side fra Nettstedet, eventuelle brukernavn og tidspunktet for opphentingen, samt
opplysningene som nettleseren til besøkende sender med.

7.5. MinMafia.no benytter seg av informasjonskapsler (”cookies”). En cookie er en liten fil som
sendes sammen med sidene fra dette Nettstedet, slik at ulike opphentinger av sider fra Nettstedet
kan kombineres og brukeratferden kan analyseres. Du kan nekte bruken av cookies, slik som
beskrevet ovenfor, men dette kan redusere virkningen av Nettstedet og brukerkomforten.
7.6. Du har rett til innsyn, rettelse og fjerning av opplysninger som gjelder deg. I så fall tar du
kontakt med MinMafia.no via ovenstående adresse.
7.7. Dersom et Bidrag innebærer en krenkelse av ditt privatliv, vil det i første omgang bli
anonymisert. MinMafia.no behøver ikke å fjerne Bidrag fra Nettstedet, med mindre du har en
spesiell og tungtveiende grunn til å kreve dette.
7.8. For anskaffelse av Mafiapenger og utbetaling av Ringepoeng benytter MinMafia.no
betaltingstjenester fra tredjeparter. MinMafia.no rår ikke over personvernreglene til tredjeparter. Det
vises til personvernerklæringene fra disse betalingstjenestene.
Artikkel 8. Vedlikehold og feil
8.1. MinMafia.no har rett til å stenge Nettstedet eller deler av det midlertidig i forbindelse med
vedlikhold, justering eller utbedring av Nettstedet, den tilhørende programvaren eller andre
fasiliteter. En slik driftsstans vil i størst mulig grad gjennomføres utenom vanlig kontortid, og
dersom mulig vil du bli varslet i tide om en planlagt driftsstans. MinMafia.no er imidlertid aldri pliktig
til å betale erstatning i forbindelse med denne typen driftsstans.
8.2. MinMafia.no har rett til å justere Nettstedet, Spillet og tilhørende programvare fra tid til annen
for å forbedre virkningen og for å rette opp feil. Dersom en justering fører til en omfattende endring
av funksjonaliteten, vil MinMafia.no forsøke å orientere deg om det. Siden dette Nettstedet og
Spillet benyttes av flere deltakere, er det ikke mulig å avstå fra en bestemt justering kun av hensyn
til deg. MinMafia.no er ikke erstatningspliktig for enhver skade som forårsakes av en slik justering.
8.3. I tilfelle force majeure, slik som feil i telekommunikasjonsinfrastrukturen eller sviktende ytelser
fra betalingsleverandøren, som innebærer at det på grunn av en utenforliggende årsak rimeligvis
ikke kan forlanges at MinMafia.no etterkommer denne avtalen, vil gjennomføringen av denne
avtalen bli utsatt eller avtalen vil bli avsluttet, i begge tilfeller uten noen form for erstatningsplikt.
8.4. MinMafia.no vil anstrenge seg for å besvare spørsmål på en adekvat måte og innen en rimelig
frist. MinMafia.no kan imidlertid ikke innestå for riktigheten og/eller fullstendigheten av svarene.
Artikkel 9. Ansvar
9.1. Ansvaret til MinMafia.no for direkte skade som påføres deg, uansett årsak, er for hver
hendelse (hvor en sammenhengende rekke med hendelser regnes som én hendelse) begrenset til
beløpet som brukeren har betalt for Spillet, med en øvre grense på 500 euro (ekskl. mva).
9.2. Verken MinMafia.no eller dets hjelpepersoner er ansvarlige for noen form for indirekte skade
som påføres deg eller andre, deriblant også følgeskade, tapt omsetning og fortjeneste, tap av
opplysninger og immateriell skade.
9.3. Du holder MinMafia.no skadesløs for ethvert krav fra tredjeparter, uansett grunn, når det
gjelder erstatning for skader, kostnader eller renter i forbindelse med denne avtalen.
9.4. De ovenstående punktene i denne artikkelen gjelder ikke dersom og i den grad vedkommende
skade skyldes forsett eller bevisst skjødesløshet fra MinMafia.no sin side.
9.5. En forutsetning for enhver rett til skadeerstatning er alltid at skaden meldes skriftlig til
MinMafia.no så raskt som mulig etter at den har oppstått.
Artikkel 10. Varighet, utsettelse og opphør
10.1. Partene inngår denne avtalen på ubestemt tid. Du kan si opp avtalen til enhver tid, uten
overholdelse av en oppsigelsesfrist. I tilfelle oppsigelse i forbindelse med en sanksjon kan
MinMafia.no si opp med umiddelbar virkning.
10.2. Etter oppsigelse annuleres kontoen din, og alle Mafiapengerene og bestanddelene som
inngår i kontoen slettes. MinMafia.no kan fjerne Bidragene dine, men er ikke pliktig til å gjøre det.
10.3. I tilfelle oppsigelse opprettholdes følgende forpliktelser så lenge MinMafia.no rimeligvis kan
gjøre krav på fortsettelsen av disse. lisensen i artikkel 4 og ordningen vedrørende ansvar i artikkel
9.

10.4. MinMafia.no er berettiget til å utsette forpliktelsene sine overfor deg dersom det er mistanke
om at du handler i strid med avtalen, uansett på hvilken måte, uten at dette medfører noen form for
erstatningsplikt for MinMafia.no.
Artikkel 11. Endringer i avtalen
11.1. MinMafia.no har rett til endre disse vilkårene eller til å utvide dem med nye vilkår. Disse
endringene eller tilleggene trer i kraft femten dager etter at de er offentliggjort på Nettstedet.
Endringer i artikkel 3 og 4 trer i kraft fra og med neste spillerunde. Endringer av underordnet art trer
alltid i kraft med umiddelbar virkning.
11.2. Dersom du ikke kan godta et endret eller utvidet vilkår, må du si opp avtalen før, eller så raskt
som mulig etter at, endringen eller tillegget trer i kraft. Da får du ikke lenger bruke Nettstedet. Ved å
bruke Nettstedet etter at endringen har trådt i kraft, godtar du de(t) endrede eller utvidete
vilkår(ene).
11.3. Eventuelle vilkår eller unntak som du har fremsatt utgjør ikke en del av denne avtalen, med
mindre dette er skriftlig avtalt mellom deg og MinMafia.no.
11.4. MinMafia.no er berettiget til å overdra denne avtalen og alle medfølgende rettigheter og
plikter til en tredjepart som overtar Nettstedet etter dem.
11.5. Informasjon og meddelelser på Nettsteder er med forbehold om programmerings- og
skrivefeil. I tilfelle avvik mellom Nettstedet og denne avtalen, går denne avtalen foran.
Artikkel 12. Sluttbestemmelser
12.1. Denne avtalen omfattes av nederlandsk rett.
12.2. Med mindre ufravikelige rettsregler foreskriver noe annet, vil alle tvister som oppstår i
forbindelse med denne avtalen bli lagt frem for den kompetente nederlandske dommeren.
12.3. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene viser seg å være død og maktesløs, påvirker det
ikke avtalen som helhet. Partene vil i så fall fastsette (en) ny(e) bestemmelse(r) som innenfor
lovens rammer er mest mulig i tråd med de opprinnelige vilkårene.
12.4. Med ”skriftlig” forstås i disse vilkårene også e-post, forutsatt at identiteten og integriteten til eposten i tilstrekkelig grad er fastslått.
12.5. Ved elektronisk kommunikasjon med MinMafia.no gjelder versjonen som er mottat eller lagret
hos MinMafia.no som den autentiske versjonen, med mindre du kan påvise at denne versjonen
ikke er autentisk.
12.6. MinMafia.no er til enhver tid berettiget til å utpeke hjelpepersoner for å kontrollere
overholdelse av Spillereglene og for å ilegge eventuelle sanksjoner. Bestemmelsene fra
Spillereglene om MinMafia.no gjelder også for disse hjelpepersonene, med mindre annet går frem
av bestemmelsens innhold.
12.7. Dersom aktuelt vil du informere MinMafia.no omgående om endringer i navne-, adresse- eller
kontaktopplysningene dine som kan være av interesse for MinMafia.no.

Definisjoner
Begrepene i dette dokumentet som er skrevet med stor forbokstav har følgende betydning:
1. Ringepoeng: poeng som spillere kan skaffe seg og bruke for å gjennomføre visse handlinger i et
Spill.
2. Bidrag: alle tekster, illustrasjoner og andre materialer som andre enn MinMafia.no har lagt ut på
Nettstedet eller i Spillene.
3. Crew: personene, inkludert Spilleieren, som er autorisert til å administrere Spillet.
4. Crewmedlem/-mer: en person som har fått tildelt rettigheter av Spilleieren til å administrere
spillet.
5. Spilleier: den som har laget et Spill via Nettstedet.
6. Mafiapenger: poeng som Spilleiere kan kjøpe og bruke til å utvide eller justere Spillet sitt.
7. Spill: et tekstbasert online flerspiller maffiaspill som er laget via Nettstedet.
8. Support: personen eller avdelingen hos MinMafia.no hvis oppgave det er å ta seg av klager og
problemer.
9. Nettstedet: www.MinMafia.no.

