VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS
Dessa användarvillkor (tillsammans med de dokument de hänvisar till) förklarar under vilka villkor du kan använda dig av
vår webbplats www.se.brammer.biz och www.lonne.com (”vår webbplats”). Användning av vår webbplats inkluderar
användning och bläddring på webbplatsen.
Dessa villkor gäller för användning av vår webbplats och vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dem för framtida
bruk. Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa användarvillkor och lovar att följa dem.
Om du inte godkänner våra användarvillkor bör du inte använda vår webbplats.

ANDRA TILLÄMPLIGA VILLKOR
Dessa användarvillkor hänvisar även till ytterligare villkor nedan, som också gäller för din användning av vår
webbplats och kan hittas i slutet av dessa användarvillkor:


Vår integritetspolicy som anger de villkor på vilka vi behandlar alla personuppgifter vi samlar in från dig eller du
lämnar till oss. http://www.se.brammer.biz/Nedladdning/Villkor/Privacy%20Policy.pdf
Genom att använda vår webbplats godkänner du sådan användning och försäkrar att alla uppgifter som du ger
är korrekta.



Vår cookie-policy som anger information om cookies på vår webbplats.
http://www.se.brammer.biz/Nedladdning/Villkor/Cookie%20Policy.pdf

INFORMATION OM OSS
www.se.brammer.biz är en webbplats som drivs av Brammer Sweden AB (”Vi”, ”Oss”, ”Vår”). Vi är registrerade i
Sverige under organisationsnummer SE-5563893360 och har vårt kontor på Kastellgatan 5, 25466 Helsingborg.

ÄNDRING AV DESSA VILLKOR
Vi kan när som helst förändra villkoren genom att ändra på denna sida. Kontrollera sidan emellanåt för att se eventuella
ändringar vi gör eftersom de är bindande för dig.

FÖRÄNDRINGAR PÅ VÅR WEBBPLATS
Vi uppdaterar vår webbplats med jämna mellanrum och kan när som helst ändra innehållet. Notera att allt innehåll på
webbplatsen kan vara inaktuell och att vi inte har någon som helst skyldighet att uppdatera det.
Vi garanterar inte att vår webbplats eller något av dess innehåll är fritt från fel eller försummelser.

TILLGÅNG TILL VÅR WEBBPLATS
Vi garanterar inte att vår webbplats eller dess innehåll alltid kommer att vara tillgänglig eller utan avbrott. Tillgång till vår
webbplats är tillåten på tillfällig basis. Vi kan stänga, återkalla, avbryta eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan
förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig under en viss tidsperiod.
Du är ansvarig för att göra alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats.
Du är också ansvarig för att alla personer som har tillgång till vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om
dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.
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FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:


På något sätt som bryter mot någon gällande lokal, nationell eller internationell lag eller
förordning.



På något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som har ett olagligt eller bedrägligt syfte eller
effekt.



I syfte att skada eller försöka skada minderåriga barn på något sätt.



För att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända något
material som inte följer vår innehållsstandard.



För att sända eller tillhandahålla sändning av oombedd eller obehörig reklam eller
marknadsföringsmaterial eller något liknande värvande (spam).



För att medvetet skicka information, skicka eller ladda upp material som innehåller virus,
trojaner, maskar, tidsbomber, keyloggers, spionprogram, annonsprogram eller andra skadliga
program eller liknande datorkod som syftar till att påverka driften av någon programvara eller
hårdvara.

Du samtycker även till:


Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja vidare någon del av vår webbplats i strid med
bestämmelserna i dessa villkor för användning av webbplatsen.



Att inte utan tillåtelse använda, hindra, skada eller störa:
•

någon del av vår webbplats

•

den utrustning eller det nätverk som vår webbplats är lagrad på

•

den mjukvara som används vid tillhandahållandet av vår webbplats eller

•

den utrustning, mjukvara eller det nätverk som ägs eller används av tredje
part.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Vi äger eller innehar licensen för alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det material som publiceras på den.
Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och -fördrag runt om i världen. Alla dess rättigheter förbehålles.
Du får skriva ut en kopia och ladda ner delar av alla sidor på vår webbplats för personligt bruk samt kan uppmärksamma
andra inom din organisation om innehåll som lagts ut på vår webbplats.
Du får inte på något sätt ändra på pappers- eller digitala kopior av något material som du har skrivit ut eller laddat ner
och du får inte använda några bilder, foton, video- eller ljudklipp eller någon grafik skild från medföljande text.
Vår status (och den hos våra identifierade medarbetare) som författare till innehållet på webbplatsen måste alltid
erkännas.
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Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiellt bruk utan att ha fått vår eller våra
licensgivares tillåtelse.
Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid mot användarvillkoren upphör din rätt att
använda webbplatsen och du måste, efter vårt val, återlämna eller förstöra de kopior på materialet som du har gjort.
INGEN TILLIT PÅ INFORMATION
Innehållet på vår webbplats är endast till för allmän information. Den är inte avsedd för att vara råd som du bör förlita dig
på. Du bör rådfråga en expert eller specialist innan du agerar eller avstår ifrån att agera på någonting baserat på
innehållet på vår webbplats.
Trots att vi gör vad som rimligen kan krävas för att uppdatera informationen på vår webbplats ger vi inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas
genom vår försummelse, eller vår felaktiga eller bedrägliga förvrängning eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller
begränsas enligt tillämplig lagstiftning.
I den utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi alla villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor som kan gälla för vår
webbplats eller något innehåll på den, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
Vi kan inte hållas ansvariga inför någon användare för förlust eller skada, vare sig baserat på kontrakt, kränkning
(inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, även om de är förutsebara och uppstår under eller i
samband med:


användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats eller



användning av eller tillit till något innehåll som visas på vår webbplats.

Om du är en företagsanvändare, notera i synnerhet att vi inte kommer att hållas ansvariga för:


förlust av vinst, försäljning, verksamhet eller intäkter



avbrott i verksamheten



förlust av förväntade besparingar



förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller rykte eller



alla indirekta skador eller följdskador.

Om du är en konsumentanvändare notera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för privat bruk. Du
godkänner att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi ansvarar
inte för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.
Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som orsakas genom ett virus, en överbelastningsattack
eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, information eller
annat material på grund av din användning av vår webbplats eller nedladdning av innehåll från den, eller
på någon webbplats länkad till den.
Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som länkas på vår webbplats. Länkar ska inte uppfattas
som en uppmuntran från oss för de länkade webbplatserna. Vi kan inte hållas ansvariga för förluster och
skador till följd av din användning av dem.
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VIRUS
Internet är inte ett säkert kommunikationsmedium och vi kan inte garantera att vår webbplats är säker eller fri från
buggar eller virus. Du är själv ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för
användning av vår webbplats. Du bör använda ett antivirusprogram.
Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat
material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka skaffa dig obehörig tillgång till vår webbplats, servern
som vår webbplats är lagrad på eller någon annan server, dator eller databas kopplad till vår webbplats. Du får inte
utsätta vår webbplats för en denial-of-serviceattack eller en överbelastningsattack. Vi kommer att rapportera alla sådana
brott till berörda brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa myndigheter genom att förmedla din
identitet till dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt till att använda webbplatsen omedelbart att upphöra.

ATT LÄNKA TILL VÅR WEBBPLATS
Du får länka till vår webbplats förutsatt att du gör det på ett lagligt och rättvist sätt som inte skadar eller utnyttjar vårt
rykte.
Du får inte skapa en länk som antyder någon form av samarbete, godkännande eller stöd från vår sida om inget sådant
existerar.
Vår webbplats får inte ramas in på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av
vår webbplats än hemsidan.
Vi reserverar oss rätten att dra tillbaka vår tillåtelse att länka utan förvarning.
Den webbplats som är länkad till vår måste följa den innehållsstandard som står i dessa användarvillkor för
webbplatsen.

LÄNKAR TILL TREDJE PART OCH RESURSER PÅ VÅR WEBBPLATS
Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part är dessa länkar
endast till för din information.
Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller över dessa resurser.

TILLÄMPBAR LAG
[Om du är konsument, notera att dessa användarvillkor, deras innehåll och bildande styrs av
svensk lag. Du och vi är överens om att domstolarna i Sverige har icke-exklusiv domvärjo.
[Om du är ett företag, styrs användarvillkoren, dess innehåll och bildande (och alla icke-kontraktsdispyter eller fodringar)
av svensk lag. Vi är båda överens om exklusiv domvärjo hos domstolarna i Sverige.]

KONTAKTA OSS
För att kontakta oss, använd kontaktuppgifterna som anges i Kontakta oss-delen av vår webbplats
www.se.brammer.biz/Kontakta-oss.htm.

Tack för ditt besök.
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