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WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO: Użytkowanie niniejszego oprogramowania jest dozwolone wyłącznie na autoryzowanych systemach PlayStation®3. Zabrania się nieautoryzowanego udostępniania 
lub rozpowszechniania produktu, bądź dowolnego znaku towarowego lub elementu chronionego prawem autorskim stanowiącego część tego produktu. Pełne prawa dot. użytkowania produktu można 
znaleźć na stronie eu.playstation.com/terms. Licencję na programy archiwizujące ©1997-2014 Sony Computer Entertainment Inc. posiada wyłącznie Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). 
ZABRANIA SIĘ ODSPRZEDAŻY I WYNAJMU PRODUKTU, CHYBA ŻE SCEE WYRAZI NA TO ZGODĘ. PlayStation®Network, PlayStation®Store oraz PlayStation®Home podlegają warunkom użytkowania i nie są 
dostępne we wszystkich krajach i językach (eu.playstation.com/terms). Wymagane stałe łącze internetowe (Broadband). Użytkownicy są odpowiedzialni za opłaty za dostęp do stałego łącza. Obowiązują 
opłaty za dostęp do pewnych treści. Użytkownicy muszą mieć co namniej 7 lat, a użytkownicy poniżej 18 lat muszą uzyskać zgodę rodziców. Produkt posiada licencję na sprzedaż wyłącznie na obszarze 
Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Indii i Oceanii.

“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and  
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS® is a registered trademark and DTS Digital 
Surround™ is a trademark of DTS, Inc. Darksiders II © 2014 Nordic Games Licensing AB, Sweden. Darksiders uses Havok™: © Copyright 2014. Havok.com Inc. (or its licensors). All Rights 
Reserved. See www.havok.com for details. Uses Autodesk® Scaleform® Copyright © 2014, Autodesk, Inc. All rights reserved. Darksiders, THQ and their respective logos are trademarks 
and/or registered trademarks of Nordic Games Licensing AB, Sweden. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. Published by 
Nordic Games GmbH, Austria. Developed by Vigil Games. Made in Austria. All rights reserved.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO
Szczegółowe informacje o tym, jak dokonać aktualizacji oprogramowania systemowego w systemie PlayStation®3 
można znaleźć na stronie internetowej eu.playstation.com lub w skróconej instrukcji obsługi konsoli PS3™.

Numery działu obsługi klienta znajdują się na tylnej okładce niniejszej instrukcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Niniejsza płyta zawiera oprogramowanie dla komputerowego systemu rozrywkowego PlayStation®3. Nie należy używać tej płyty  
w żadnym innym systemie, ponieważ może ona ulec zniszczeniu. • Niniejsza płyta jest zgodna wyłącznie ze specyfikacjami PlayStation®3 dla  
rynku PAL. Nie można jej użyć z innymi wersjami specyfikacji PlayStation®3. • Aby zagwarantować właściwe wykorzystanie płyty, zapoznaj  
się dokładnie z instrukcją obsługi konsoli PlayStation®3. • Wkładając płytę do konsoli PlayStation®3 umieszczaj ją zawsze stroną 
odtwarzania skierowaną do dołu. • Korzystając z płyty, staraj się nie dotykać jej powierzchni. Trzymaj ją za krawędź. • Staraj się nie zabrudzić  
ani porysować płyty. Jeżeli powierzchnia płyty będzie zabrudzona, przetrzyj ją delikatnie miękką, suchą szmatką. • Nie zostawiaj płyty  
w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub nadmiernej wilgoci. • Nie używaj płyt  
o nieregularnych kształtach, popękanych lub powyginanych, ani płyt, które próbowano naprawiać za pomocą środków klejących, ponieważ 
może to spowodować wadliwe działanie urządzenia.

PIRACTWO
Niedozwolona reprodukcja jakiejkolwiek części tego produktu związanej z grą oraz niedozwolone użycie zastrzeżonych znaków towarowych 
mogą stanowić przestępstwo karne. PIRACTWO szkodzi klientom, a także przestrzegającym prawa twórcom, wydawcom i sprzedawcom 
detalicznym. Jeżeli podejrzewasz, że niniejszy produkt jest nielegalną kopią, lub posiadasz inne informacje o produktach pirackich,  
skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta, pod numerem umieszczonym na tylnej okładce niniejszej instrukcji.

OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM KLASYFIKACJI GIER PEGI 
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)

System oceny ograniczeń wiekowych PEGI ułatwia ochronę osób nieletnich przed grami nieodpowiednimi dla ich wieku. UWAGA: Nie jest 
to oznaczenie określające poziom trudności gry. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pegi.info.
System PEGI, składający się z trzech części, pozwala rodzicom i innym osobom kupującym gry dla dzieci dokonać odpowiedzialnego wyboru 
w zależności od wieku gracza. Pierwsza część to ocena wiekowa:

Druga część oceny może składać się z co najmniej jednego elementu opisowego informującego o zawartości gry. W zależności od gry, takich 
elementów opisowych może być kilka. Ocena wiekowa gry jest odzwierciedleniem intensywności jej treści. Elementy opisowe to:

Trzecia część to etykieta informująca, czy w grę można grać w trybie online. Może ona zostać użyta jedynie przez dostawców gier w trybie 
online, którzy zdeklarowali, że będą przestrzegać standardów obejmujących między innym ochronę nieletnich w trakcie gry w takim trybie:-

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.pegionline.eu

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Graj zawsze w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Rób sobie regularne, piętnastominutowe przerwy co godzinę. Przerwij grę, jeżeli 
odczuwasz zawroty głowy, nudności, zmęczenie lub jeżeli rozbolała Cię głowa. Niektórzy ludzie są wrażliwi na błyskające lub migoczące 
światła albo pojawiające się na ekranie geometryczne kształty i wzory; mogą cierpieć na niezdiagnozowaną epilepsję albo doświadczać  
ataków epileptycznych podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo. Jeżeli cierpisz na epilepsję, skonsultuj się z lekarzem, zanim 
zaczniesz grać w gry wideo. Bezzwłocznie udaj się do lekarza, jeżeli w czasie gry zaobserwujesz u siebie następujące objawy: kłopoty ze 
wzrokiem, drgawki mięśni, inne mimowolne ruchy, utrata świadomości, zawroty czy konwulsje.

OSTRZEŻENIE O GRANIU W 3D
Niektórzy ludzie mogą odczuwać dyskomfort (zmęczenie oczu, nadwyrężenie wzroku lub nudności) podczas oglądania filmów 3D lub grania 
w gry 3D na telewizorach 3D. jeśli to spotka Ciebie powinieneś natychmiast przerwać to co robisz aż do ustąpienia objawów.

Generalnie zalecamy nie korzystanie z systemu PlayStation®3 zbyt długo, i robienie 15 minutowych przerw podczas każdej godziny grania. 
Przy filmach 3D i grach 3D częstotliwość i długość przerw może różnić się w zależności od osoby - twoje przerwy powinny trwać tak długo jak 
doświadczasz objawów. jeśli objawy utrzymują się długo, skontaktuj się z lekarzem.

Wzrok małych dzieci (zwłaszcza tych poniżej 6 roku życia) ciągle się rozwija. Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem dziecka lub optykiem 
zanim pozwolisz dziecku oglądać filmy 3D lub grać w gry 3D. Dorośli powinni nadzorować swoje dzieci aby przestrzegały powyższych zaleceń.

KONTROLA RODZICIELSKA
W niniejszym produkcie, ze względu na jego zawartość, zastosowano poziom kontroli rodzicielskiej (Parental Control Level). Poziom kontroli 
rodzicielskiej można ustawić na konsoli PlayStation®3, co pozwoli na ograniczenie odtwarzania produktu na poziomie wyższym niż ustawiony 
domyślnie w konsoli PS3™. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli PS3™.

Niniejszy produkt sklasyfikowano zgodnie z systemem oceny PEGI. Znaczki i opisy zawartości systemu PEGI są umieszczone na opakowaniu 
produktu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy ze względu na wymagania prawne, zastosowano inny system oceny). Związek między systemem oceny 
PEGI a poziomem kontroli rodzicielskiej (Parental Control Level) jest następujący:

W rzadkich przypadkach Poziom Kontroli Rodzicielskiej tego produktu może być wyższy niż ograniczenie wiekowe nadane w Twoim kraju, ze 
względu na róźnice w systemach rankingowych obowiązujących w różnych krajach, w których sprzedawany jest ten produkt. Może wystąpić 
konieczność zmiany Poziomu Kontroli Rodzicielskiej na Twojej konsoli PS3™ aby rozpocząć grę.

KATEGORIA WIEKOWA 
WG PEGI

POZIOM NADZORU 
RODZICIELSKIEGO 9 7 5 3 2
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© 2014 by Nordic Games Licensing AB, Sweden. Published by Nordic Games GmbH, Austria. Developed by Vigil Games. Uses Wwise © 2006-2014 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Uses 
Bink Video. Copyright © 1997-2014 by RAD Game Tools, Inc. Wwise © 2006-2014 Audiokinetic Inc. Darksiders, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of 
Nordic Games Licensing AB, Sweden. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
ICU 
Copyright (c) 1995-2014 International Business Machines Corporation and others. All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, 
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in 
supporting documentation.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR 
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written 
authorisation of the copyright holder.
SIMD 
Copyright (c) 2006,2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto and Hiroshima University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
•  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 

distribution.
•  Neither the name of the Hiroshima University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 

permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

KONFIGURACJA
Skonfiguruj konsolę PlayStation®3 w sposób opisany w dołączonej do niej instrukcji obsługi. Podczas uruchamiania gry  
kontrolka zasilania świeci na czerwono i informuje o tym, że konsola PlayStation®3 znajduje się w trybie gotowości.  
Naciśnij przycisk zasilania. Kontrolka zasilania zaświeci na zielono.   

Włóż płytę Darksiders® II w napędzie stroną z etykietą skierowaną do góry.  
Wybierz ikonę Ç w menu głównym. Pojawi się ikona oprogramowania.  
Naciśnij przycisk S, aby rozpocząć ładowanie programu. Nie podłączaj ani nie odłączaj żadnych akcesoriów, gdy urządzenie jest włączone.

UWAGA: Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji były aktualne w chwili oddania jej do druku, jednak na końcowym etapie  
tworzenia produktu mogły zostać wprowadzone niewielkie zmiany. Wszystkie widoki ekranu w niniejszej instrukcji pochodzą  
z anglojęzycznej wersji produktu.
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SYSTEM PlayStation®3
Rozpoczynanie gry: Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcje 
dostarczone z komputerowym systemem rozrywki PS3™. Dokumentacja zawiera informacje 
dotyczące konfiguracji oraz użytkowania systemu, a także ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa.

Sprawdź, czy przełącznik MAIN POWER (znajdujący się w tylnej części systemu) jest włączony. 
Włóż dysk z grą DarksiDers® ii do gniazda dysku z etykietą skierowaną w górę. Wybierz ikonę 
tego tytułu w menu XMB™ w pozycji Ç, a następnie naciśnij przycisk S. Informacje dotyczące 
korzystania z tego oprogramowania można znaleźć w niniejszym podręczniku.

Opuszczanie gry: Podczas gry naciśnij przycisk p na kontrolerze bezprzewodowym i 
przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy. Następnie na wyświetlonym ekranie wybierz opcję 
„Opuść grę”.

Aby wysunąć dysk, po opuszczeniu gry dotknij przycisku wysuwania.

Trofea: Zdobywaj, porównuj i udostępniaj trofea gromadzone dzięki określonym 
dokonaniom w grze. Uzyskanie dostępu do trofeów wymaga posiadania konta 
PlayStation®Network.

ZAPISANE DANE
Zapisane dane są przechowywane na dysku twardym systemu. Zapisane dane można wyświetlić za 
pomocą opcji „Narzędzie zapisanych danych” w menu Gra.

DUALSHOCK®3 Wireless Controller

Wskazówka

UWAGI:
Do wyświetlania obrazu HD niezbędne są odpowiednie kable oraz wyświetlacz 
zgodny z technologią HD. Te produkty są sprzedawane osobno. Do obsługi 
rozmów głosowych niezbędny jest sprzedawany osobno zestaw słuchawkowy. 
Można stosować większość zestawów słuchawkowych Bluetooth oraz prze-
wodowych zestawów słuchawkowych USB. Obowiązują pewne ograniczenia.

WPROWADZENIE

STEROWANIE

STEROWANIE W MENU
Rozpocznij grę ÷

Wybierz/zmień element menu lewy drążek

Potwierdź/Akceptuj wybór ≈

Poprzedni ekran Ω

Zmiana ekranu å lub ∂

STEROWANIE PIESZO
Poruszanie Śmiercią lewy drążek

Przesuwanie kamery wokół Śmierci (gdy nie celujesz) prawy drążek

Skok ≈
Interakcja/Zeskok niżej Ω
Atak kosą √
Atak bronią dodatkową ç
Unik ∂

Użyj przedmiotu ƒ

Wyświetl dostępne zaklęcia/przedmioty å

Wyświetl zadanie (przytrzymaj) ≥
Forma Żniwiarza å + ƒ

Użyj zdolności Gniewu å + ≈/Ω/√/ç

Użyj mikstury Zdrowia/Gniewu przyciski kierunkowe  ZX
Wezwij Rozpacz (Uwaga: Rozpacz może nie być zawsze dostępna) å + ∂

Wyśrodkuj kamerę lub namierzaj cel ß

Wyświetl celownik/zmień cel (w trakcie namierzania wrogów) N / Przesuń prawy drążek

Wyświetl mapę, cele, menu bohatera i drzewko umiejętności ≥
Menu pauzy ÷
Wyświetl okrągłe menu przycisk kierunkowy ≤
Przypisz zaklęcie/przedmiot do przycisku (w okrągłym menu) å + ≈/Ω/√/ç
Przywołaj Proch (Uwaga: Proch może nie być dostępny w każdym 
momencie) (przytrzymaj) B

przycisk W

przycisk Q

przycisk kierunku

lewy drążek / przycisk B

przycisk ]

przycisk R

przycisk E

przycisk K

przycisk H

przycisk J

przycisk L

prawy drążek / przycisk N

przycisk [

przycisk p
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STEROWANIE POD WODĄ

Płyń w danym kierunku lewy drążek

Przyspieszenie ∂

Płyń do góry ≈

Płyń w dół ç

STEROWANIE KONNO

Poruszanie Rozpaczą lewy drążek

Atak kosą √

Wyświetl celownik N 

Wyśrodkuj kamerę lub 
namierzaj wrogów ß

Strzał z pistoletu Waśni, 
Odkupienia. ƒ

Galop Rozpaczy ∂

Skok Rozpaczy ≈

Odeślij Rozpacz å + ∂

STEROWANIE W LOCIE

Sterowanie kamerą Prawy drążek

STEROWANIE KONSTRUKTEM

Poruszanie Konstruktem lewy drążek

Wyśrodkuj kamerę lub 
namierzaj wrogów ß

Atak Konstrukta √

Mocny atak Konstrukta ç

Wyświetl celownik N 

Wystrzel pięść 
Konstrukta ƒ

Odłącz pięść Konstrukta 
od punktu zaczepienia ƒ

Wyskocz z Konstrukta 
lub na rozwinięty 
łańcuch

Ω

Gwarancja
Nordic Games GmbH chętnie wymieni w pierwszym 
roku po dokonaniu zakupu każdy uszkodzony dysk, 
bez względu na to, czy uszkodzenie jest wynikiem 
wypadku, czy wady produkcyjnej. Aby otrzymać 
nową płytę, prosimy zwrócić wadliwy dysk wraz z 
czekiem lub przekazem pieniężnym w wysokości 8,00 
EUR na pokrycie kosztów obsługi oraz przesyłki. 

Prosimy załączyć następujące informacje:
• imię i nazwisko,
• adres (miasto, kod pocztowy, kraj),
• numer telefonu,
• adres e-mail ( jeśli jest dostępny),
• nazwę produktu(-ów),
• krótki opis problemu.
Prosimy wysłać powyższe informacje na adres:
Nordic Games GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1/Top 18
A-1030  Wiedeń 
Austria
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Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/elektronicznym, jego akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie 
należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów 
pochodzących z tego wyrobu i akumulatora, prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów 
pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych 
na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu 
elektrycznego/elektronicznego.

Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi. Jeśli bateria zawiera ponad 0,0005 % rtęci lub ponad 
0,004 % ołowiu, pojawią się na niej symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb).

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

 Australia 1300 365 911 
  Calls charged at local rate

 Österreich 0820 44 45 40 
  0,116 Euro/Minute

 Belgique/België/Belgien   011 516 406 
Tarif appel local/Lokale kosten

 Česká republika 222 864 111 
Po – Pa 9:00 – 17:00 Sony Czech. Tarifováno dle platneých telefonních sazeb.  

Pro další informace a případnou další pomoc kontaktujte prosím  
www.playstation.sony.cz nebo volejte telefonní číslo +420 222 864 111

  283 871 637
  Po – Pa 10:00 – 18:00 Help Line 

Tarifováno dle platneých telefonních sazeb

 Danmark 70 12 70 13 
  support@dk.playstation.com Man–fredag 18–21; Lør–søndag 18–21

 Suomi 0600 411 911 
  0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com 

maanantai – perjantai 15–21

 France 0820 31 32 33 
  prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

 Deutschland 01805 766 977 
  0,12 Euro/minute

 Ελλάδα 00 32 106 782 000 
   Εθνική Χρααση

 Ireland  0818 365065 
  All calls charged at national rate

 

 Italia 199 116 266  
  Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00:  

11,88 centesimi di euro + IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro + IVA al 
minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

 Malta 23 436300 
  Local rate

 Nederland 0495 574 817 
  Interlokale kosten

 New Zealand 09 415 2447 
  National Rate 

  0900 97669 
  Before you call this number, please seek the permission of the person 

responsible for paying the bill. Call cost $1.50 (+ GST) per minute

 Norge 81 55 09 70 
  0.55 NOK i startavgift og deretter 0.39 NOK pr. Minutt  

support@no.playstation.com Man–fredag 15–21; Lør–søndag 12–15

 Portugal  707 23 23 10 
  Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

 España 902 102 102 
  Tarifa nacional

 Россия +7 (499) 238 36 32

 Sverige 08 587 822 25 
  support@se.playstation.com Mån–Fre 15–21, Lör–söndag 12–15

 Suisse/Schweiz/Svizzera  0848 84 00 85 
  Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

 UK 0844 736 0595 
  Calls may be recorded for training purposes

 

For Help & Support please visit: eu.playstation.com or refer to the telephone list below.wsparcie techniczne

W przypadku problemów technicznych z tym oprogramowaniem mogą Państwo po 
zapoznaniu się z treścią niniejszej instrukcji obsługi otrzymać dalsze wsparcie na kilka 
sposobów:
Prosimy odwiedzić dział wsparcia technicznego na naszej stronie internetowej, gdzie 
zamieściliśmy rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów:
Wsparcie w Internecie: http://www.nordicgames.at/index.php/contact
Kontakt przez Skype: support.quantic.lab
Wsparcie przez telefon: +1 (206) 395-3545
Telefon: +40 (0) 364 405 777
Uwaga: wsparcie techniczne nie udziela wskazówek dotyczących rozgrywki.

Począwszy od dnia zakupu, Nordic Games GmbH udziela 90-dniowej gwarancji 
na działanie oprogramowania zgodnie z dołączonymi materiałami drukowanymi. 
Całkowita odpowiedzialność Nordic Games GmbH i maksymalne żądania ze strony 
użytkownika, wedle uznania Nordic Games GmbH, mogą dotyczyć zwrotu ceny 
zakupu lub naprawy oprogramowania, które nie jest zgodne z ograniczoną gwarancją 
udzieloną przez Nordic Games GmbH. Oprogramowanie takie należy zwrócić do Nordic 
Games GmbH wraz z kopią rachunku. Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna 
jeśli niedziałanie oprogramowania wynika z wypadku, błędnego użytkowania lub 
nieodpowiedniego zastosowania.
Oprogramowanie to dostarczane jest w stanie, w jakim jest, bez żadnych gwarancji, 
zarówno wyraźnych, jak i domniemanych, w tym między innymi gwarancji zgodności 
z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu czy nienaruszalności. Autorzy 
oraz posiadacze praw autorskich nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w zakresie 
jakichkolwiek roszczeń, szkód oraz wszelkim innym zakresie, niezależnie od tego, czy 
podstawą jest prawo umów, prawo deliktów czy też inna gałąź prawa, wynikającym z 
oprogramowania lub związanym z tym oprogramowaniem, jego użytkowaniem lub 
innymi odnoszącymi się do niego czynnościami.
Wszystkie pozostałe marki, nazwy produktów i logo są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi swoich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Nieupoważnione kopiowanie, dzierżawa, wypożyczanie lub reprodukowanie części lub 
całości są zabronione.

Umowa licencyjna Użytkownika końcowego (eUla)
Jeśli chcą Państwo przeczytać umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) Nordic 
Games, prosimy odwiedzić:  http://eula.nordicgames.at


