1. Allmä
änt om villk
koren för användning
a
g av innehålllet på Interrnetsidorna.se
Genom att nyttja Interrnetsidorna.see accepterar du
d följande villkor som beskkriver hur du ffår använda in
nnehållet
på dennaa webbplats. Innehållet besstår i databaseer med adressser som är skyyddade enligt paragraf 49 §,1 § i
upphovsrrättslagen. Texter, bilder occh dylikt är up
pphovsrättsligt skyddade so
om litterära elller konstnärliga verk
enligt 1 § upphovsrättsslagen.

2. Interrnetsidorna
a.se ansvar
Internetssidorna.se anssvarar inte förr eventuell skaada eller förlu
ust som drabb
bar kund till fö
öljd av fördröjning av
informatiion, avbrott, uteblivna
u
leveeranser av data eller liknand
de. Ersättningg utgår inte i n
något fall för in
ndirekt
skada t.ex. förlorad vin
nst, minskad produktion
p
m m.
Internetssidorna.se läm
mnar ej någon garanti eller annan förplikktelse om uppggifternas inneehåll eller desss
egenskap
per. Vi tar ej ansvar för inneehåll på någon
n webbsida so
om vi länkar till.
Internetssidorna tar inte ansvar för vara
v
eller tjänsst som marknadsförs eller visas
v
av tredjee part genom
webbsidaan Internetsidorna.se. Interrnetsidorna taar inte ansvar för:
(1) person‐ eller sakskaada av något slag
s som följd
d av användan
nde av sajten.
(2) otillåttet användand
de av personlig eller finansiell informatio
on lagrad i dattabasen.
(3) avbrott eller störnin
ng av sändnin
ngen till eller från
f
webbsidaan.
d
som kan
n överföras till eller genom
m webbsidan av tredje part.
(4) virus, trojaner och dylikt
nehåll eller fö
ör förlust eller skada av något slag orsakaad som följd av ditt
(5) fel elleer försummelser i något inn
användan
nde av Interneetsidorna.
Användarre av Internettsidorna.se haar inte rätt att gentemot ägaren Internetsidorna göra ggällande någo
on påföljd,
inbegripeet krav på ersäättning för eko
onomisk ellerr annan skada,, till följd av feel eller påståttt fel i uppgifte
erna på
denna weebbplats.

3. Anvä
ändande av Internetsid
dorna.se
Då du god
dkänner dessaa allmänna villkor ger Interrnetsidorna dig tillstånd att använda web
bbsidan
Internetssidorna.se. Som
m användare har du inte tillåtelse att an
nvända dig av något automaatiserat system
m som
läser av in
nnehållet på ett
e obehörigt sätt utan Inteernetsidornas samtycke. Frååntaget från d
detta är de sto
ora
sökmotorrerna Google,,MSN,Yahoo,A
Altavista mlf.

4. Cook
kies
Enligt lagen om elektro
onisk kommun
nikation, som trädde i kraftt den 25 juli 2003, är man sskyldig att info
ormera
alla som besöker en webbplats om vad
v cookies används till där och ges möjlighet att vägrra sådan anväändning.
ör att identifieera webbläsarre som unika. Det hjälper oss att hålla reda på
Internetssidorna använder cookies fö
antalet besök på webb
bsidan samt geer oss statistikk och information om hur många
m
webblääsare som bessöker
mt vad de gör.. I vissa fall använder vi äveen cookies för att förenkla för
f användareen gällande
sidan sam
inställningar som användaren gör.
ookies?
Vad är Co
Cookies är
ä en lite fil so
om sparas ner på din dator när du går in på en webbsid
da. Cookie‐fileen består av
informatiion om vad du
u gör när du besöker
b
sidan..

4. Force
e Majeure
Om part förhindras
f
attt fullgöra sina åtaganden en
nligt dessa allmänna villkorr av omständigghet som partt ej
kunnat rååda över, såso
om blixtnedslaag, arbetskonfflikt, eldsvådaa, beslag, myndighetsbestäm
mmelse samt fel eller
förseningg i tjänster från underleveraantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöraa
befrielseggrund som meedför befrielsee från skadesttånd och andrra eventuella påföljder. Om
m respektive parts
p
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åtagandeen till väsentligg del förhindrrats längre tid än en månad
d på grund av omständighet
o
t angiven ovan
n, äger
vardera parten
p
utan errsättningsskyldighet frånträäda sina skyldigheter enligtt dessa allmän
nna villkor.

5. Ändrring av villk
kor
Dessa allm
männa villkor gäller tillsvidaare om inget annat avtalatss partner emeellan. Internettsidorna äger rätt att
ändra desssa allmänna villkor utan attt i förväg inhämta användaares godkännande. Sådan äändring träder i kraft
en (1) måånad efter dett att ändringen gjorts allmäänt tillgänglig på Internetsid
dornas hemsid
da
www.inteernetsidorna.sse.
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