
TJENESTEVILKÅR 

 

OVERSIKT 

 

Dette nettstedet (“SITE”) driftes av  Scotlandtitle. Gjennomgående på Nettstedet, refereres 

uttrykkene “vi”, “oss” og “vår” til  Scotlandtitle.  Scotlandtitle tilbyr dette Nettstedet, inkludert all 

informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig på dette Nettstedet til deg, brukeren, betinget på din 

aksept for alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader oppgitt her. 

VED Å BESØKE VÅRT NETTSTED OG/ELLER KJØP FRA OSS, TAR DU I BRUK VÅR “TJENESTE” OG SIER 

DEG ENIG I Å VÆRE BUNDET AV DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER (“TJENESTEVILKÅR”, 

“VILKÅR”), INKLUDERT OGSÅ ALLE NEVNTE VILKÅR OG BETINGELSER OG RETNINGSLINJER I DETTE 

DOKUMENTET OG/ELLER TILGJENGELIG VIA HURTIGLENKER. DISSE TJENESTEVILKÅR GJELDER ALLE 

BRUKERE AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER, BRUKERE SOM BARE KIKKER 

INNOM, SALGSKONTOR, KUNDER, FORHANDLERE, OG/ELLER BIDRAGSYTERE FOR INHOLD. DU 

AKSEPTERER Å MOTTA NØDVENDIGE MEDDELELSER OG Å UTFØRE TRANSAKSJONER MED OSS 

ELEKTRONISK. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER, VENNLIGST IKKE BRUK DETTE NETTSTEDET. 

 

Enhver funksjon eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også underlegges 

Tjenestevilkårene. Du kan til enhver tid se de siste oppdaterte Tjenestevilkårene på denne siden. Vi 

reserverer oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte enhver del av disse Tjenestevilkårene, ved å 

poste oppdateringer og/eller endringer på vårt Nettsted. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden 

periodisk for endringer. Dersom du fortsetter å bruke eller besøke dette Nettstedet etter endringer 

er postet, tilsier det din aksept for disse endringene. 

Brudd eller krenkelse på Vilkår vil resultere i en umiddelbar avslutning på dine Tjenester. 

 

 

 

 

 



SEKSJON 1 - REGISTRERING 

 

Du må registrere deg på dette Nettstedet for å kunne bruke vise funksjoner på Nettstedet. Dersom 

du bare ønsker å kikke på dette Nettstedet, er registrering valgfritt. 

Under registreringen, må du legge inn kontaktinformasjon, som e-postadresse, brukernavn og 

passord. Du kan velge hvilket som helst brukernavn, med untak av at du kan ikke velge brukernavn 

som er personforfalskning av en annen person, et begrep som er det samme eller forvirrende likt et 

populært varemerke, eller som er støtende på noen måte. Du kan, men er ikke forpliktet til, bruke 

ditt eget navn. Vi reserverer oss retten til å avvise eller fjerne ethvert brukernavn. 

For noen av våre funksjoner, som kjøp av produkter og tjenester, kreves det at du oppgir ditt navn, 

adresse og fakturaadresse og kredittkortinformasjon. Det kreves at du oppgir korrekt og fullstendig 

informasjon. 

 

SEKSJON 2 – ALDER PÅ BRUKERE 

Barn under 13 kan ikke bruke denne Tjenesten, foreldre eller verger kan heller ikke godkjenne denne 

Personvernserklæringen på vegne av barnet. Dersom vi blir oppmerksom på at et barn under 13 år 

har gitt eller forsøkt å gitt oss personlig informasjon, vil vi etter beste evne fjerne informasjonen 

permanent fra våre filer. 

 

Dersom du er under en alder av 18 år, men minst 13 år, kan du bruke denne Nettsiden, men kun 

under oppsyn av en forelder eller verge som godkjenner å holdes under disse Vilkårene For Bruk. 

Dersom du er en forelder eller verge som godkjenner disse Vilkårene For Bruk på vegne av et barn 

mellom 13 og 18 år, gjør vi deg oppmerksom på at du er fult ansvarlig for barnets bruk av dette 

Nettstedet, inkludert alle finansielle krav og juridiske ansvar som barnet kan komme over.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEKSJON 3 – GENERELLE BETINGELSER 

 

Vi reserverer oss retten til å nekte tjenester til enhver person for enhver grunn på ethvert tidspunkt. 

Du forstår at ditt innhold (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og 

involvere (a) overføringer via ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasses til tekniske krav for 

tilkobling til nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring 

gjennom nettverk. 

 

Du aksepterer å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen form av 

Tjenesten, bruk av Tjenesten, eller tilgang til Tjenesten eller enhver kontakt på Nettstedet hvorpå 

tjenesten tilbys, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss. 

Overskriftene brukt i denne avtalen er inkludert kun for bekvemmelighet, og vil ikke limitere eller på 

annet vis påvirke disse Vilkårene. 

Du må ikke overføre ormer eller virus eller noen annen form for destruktive koder. 

 

SEKSJON 4 – NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG AKTUALITET PÅ INFORMASJON. 

Vi er ikke ansvarlige dersom informasjon gjort tilgjengelig på denne siden ikke er nøyaktig, fullstendig 

eller gjeldende. Materialet på denne siden er tilgjengelig kun for generell informasjon og skal ikke 

være gjeldende eller brukes som eneste basis for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer 

fullstendige eller gjeldende kilder for informasjon. Enhver tillit til materialet på denne siden, er på 

eget ansvar. 

Denne siden kan inneholde noe historisk informasjon. Historisk informasjon, er ikke nødvedigvis 

gjeldende, og er tilgjengelig for deg kun for referanse. Vi reserverer oss retten til å modifisere 

innholdet på denne siden på ethvert tidspunkt, men vi har ingen forpliktelser til å oppdatere 

innholdet på vår side. Du er forstått med at det er ditt ansvar å sjekke denne siden for endringer. 

 

SEKSJON 5 -   Scotlandtitle PERSONVERNSERKLÆRING 

Din bruk av dette Nettstedet indikerer at du fortsetter å godta  Scotlandtitle sin 

Personvernserklæring, som du kan lese på ethvert tidspunkt ved å klikke "Personvern" lenken på 

Nettstedet. 



Personlig informasjon som du leverer til  -DesignScotlandtitle, og enhver informasjon om ditt bruk av 

dette Nettstedet som vi samler, vil være underlagt  -DesignScotlandtitle Personvernserklæring på 

dette Nettstedet. 

 

SEKSJON 6 – VILKÅR FOR KJØP  

I tilfeller når du kjøper en vare eller tjeneste ved å bruke dette Nettstedet, vil du være bundet til 

vilkår som er notifisert til deg fra oss på Ordrebekreftelsen [Faktura] som du vil få tilsendt når du har 

bekreftet din ordre som indikert på Nettstedet, eller på Ordrebekreftelsen [Fakturaen].  

Dersom du ikke mottar Ordrebekreftelse [Faktura] som sendes fra oss til deg, vil vilkårene som er 

spesifisert i disse vilkår og betingelser, eller de som er spesifisert på selve Nettstedet når det gjelder 

prisen på selve varene, er metodene for aksepterte betalinger og tidsberegningen for slike 

betalinger, og kravene til deg for å betale slik ekstra transport og fraktkostnader som kan være 

spesifisert på Nettstedet.  

Vi bærer ingen ansvar for å levere deg varene eller tjenestene som kan være reklamert for salg eller 

innhold på vårt Nettsted. Når du utfører din ordre for en vare eller tjeneste, utfører du et juridisk 

tilbud til oss, som vi kan velge å akseptere eller ikke. En juridisk bindende kontrakt vil eksistere 

mellom oss når du mottar en skriftlig bekreftelse fra oss (via e-post eller andre vis) som bekrefter din 

ordre. 

I tilfeller hvor det mangler samsvar mellom vilkår og betingelser spesifisert eller fremvist på 

Nettstedet, og disse betingelser og vilkår, og eller vilkår og betingelser spesifisert  i ordrebekreftelsen 

[Faktura], vil de vilkår som vekter mest til vår fordel være gjeldende. 

 

SEKSJON 7 – MODIFIKASJONER TIL TJENESTEN OG PRISER 

Priser på våre produkter kan endres uten varsel. 

Vi reserverer oss retten til å endre eller avslutte Tjenesten på ethvert tidspunkt, (eller deler av, eller 

inhold derav) uten varsel på ethvert tidspunkt. 

Vi skal ikke holdes ansvarlig til deg eller noen tredjepart for modifikasjoner, prisendringer, 

nedlegging, eller avslutning av Tjenesten. 



 

 

 

 

SEKSJON 8 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (dersom gjeldende) 

Noen produkter eller tjenester kan være eksklusivt tilgjengelig online på Nettstedet. Disse 

produktene eller tjenestene kan ha begrensede opplag og er underlagt retur eller bytte kun i henhold 

til vår Returrett. 

Vi har etter beste evne prøvd å vise farger og bilder så nøyaktig som mulig for våre produkter som 

finnes i vår butikk. Vi kan ikke garantere at skjermen på din datamaskin vil vise farger nøyaktig. 

Vi reserverer oss retten, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester 

til enhver person, geografiske område eller domsmyndighet. Vi kan bruke denne retten på sak-til-sak 

basis. Vi reserverer oss retten til å begrense mengden på produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle 

beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres på ethvert tidspunkt uten varsel, etter vårt 

eget ønske. Vi reserverer oss retten til å fjerne ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud på 

produkter eller tjenester gjort på dette Nettstedet er ugyldig der det er forbudt. 

Vi garanterer ikke at kvaliteten på noen av våre produkter, tjenester, informasjon, eller andre 

materiell kjøpt eller mottat av deg vil møte dine forventninger, eller at feil i Tjenesten vil korrigert. 

Ingen vilkår mellom oss vil være variert med mindre en variasjon har blitt avtalt skriftlig fra oss. Også, 

reserverer vi oss retten til å levere deg varer som ikke er akkurat lik den du har bestilt, men er av 

samsvarende type og kvalitet, til samme eller lavere pris enn de du bestilte. Dersom du mottar en 

vare som har lavere pris enn du bestilte, vil vi tilbakebetale deg mellomlegget. 

 

SEKSJON 9 – NØYAKTIGHET FOR FAKTURA OG KONTOINFORMASJON 

Vi reserverer oss retten til å nekte enhver ordre du utfører hos oss. Vi kan, etter eget ønske, limitere 

eller kansellere antallet kjøpt per person, per husholdning eller per ordre. Disse restriksjonene kan 

inkludere ordrer utført av eller under same kundekonto, samme kredittkort, og/eller ordrer som 

bruker samme faktura og/eller leveringsadresse. I tilfeller hvor vi gjør endringer til, eller kansellerer 

en ordre, kan vi forsøke å informere deg ved å kontakte e-postadressen og/eller 

fakturaadressen/telefonnummeret lagt inn når ordren ble gjennomført. Vi reserverer oss til å limitere 



eller nekte ordrer som, etter vår egen dømmekraft, ser ut som  er utført av forhandlere, 

videreselgere eller distributører. 

Du sier deg enig til å gi aktuell, fullstendig og korrekt informasjon for kjøp og konto for alle kjøp som 

gjennomføres i vår butikk. Du sier deg enig til å omgående oppdaterer din konto og annen 

informasjon, inkludert din e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre 

din transaksjon og kontakte deg om nødvendig. 

For mer detaljer, vennligst les våre regler for Returrett. 

 

SEKSJON 10 – ALTERNATIVE VERKTØY 

 Vi kan gi deg tilgang til verktøy fra en tredjepart som vi verken overvåker eller har noen kontroll eller 

handlingskraft. 

Du forstår og er enig i at vi gir deg tilgang til slike verktøy “som de er” og “som tilgjengelig” uten noen 

form for garantier, representasjoner eller vilkår av noen type, uten noen form for tilknytning. Vi skal 

ikke ha noen form for erstatningskrav fra eller relatert til din bruk av alternative verktøy fra 

tredjepart. 

Enhver bruk du har av alternative verktøy tilbudt gjennom nettstedet, er fullsendig på egen risiko og 

diskresjon, og du bør forsikre deg om at du er kjent med og godkjenner vilkårene knyttet til verktøy 

levert av relevant tredjepart(er). 

Vi kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og/eller funksjoner på vårt Nettsted (inkludert, slippe ut 

nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse 

Tjenestevilkårene. 

 

SEKSJON 11 – TREDJEPARTS LENKER 

Noen innhold, produkter og tjenester tilgjengelig via vår Tjeneste kan inkludere materiell fra 

tredjeparter. 

Tredjeparts lenker på denne nettsiden kan sende deg direkte til tredjeparts Nettside som ikke er 

tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlig for å sjekke eller evaluere innholdet eller riktigheten, og vi 

garanterer ikke og har ingen krav eller ansvar for noe tredjeparts materiell eller Nettsted, eller for 

noe annet materiell, produkt eller tjeneste fra tredjeparter. 



Vi er ikke ansvarlig for noen form for skade eller ødelegelser relatert til kjøp eller bruk av varer, 

tjenester, ressurser, innhold, eller noen annen transaksjon gjort i forbindelse med en tredjeparts 

Nettsted. Vennligst les nøye gjennom tredjepartens regler og praksiser og sørg for at du forstår disse 

før du utfører en transaksjon. Klager, krav, bekymringer, eller spørsmål må rettes mot tredjeparten. 

 

SEKSJON 12 – BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSLAG 

Dersom, på vår forespørsel, du sender inn vise spesifikke innslag (f.eks. konkurranser) eller du uten 

vår forespørsel sender inn kreative ideer, forslag, planer, eller andre materiell, enten det er online, 

via e-post, via post, eller i annen form (samlet form, 'kommentarer'), sier du deg enig i at vi kan, på 

ethvert tidspunkt, uten begrensninger, redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på 

annet vis bruke det i ethvert medium enhver kommentar du sender til oss. Vi er ikke og skal ikke 

holdes ansvarlig (1) til å holde noen kommentarer konfidensielle; (2) betale kompensasjon for noen 

kommentarer; eller (3) respondere til noen kommentarer. 

Vi kan, men har ingen forpliktelser til, å overvåke, redigere eller fjerne innhold som etter vår mening 

er ulovlige, støtende, truende, ignorerende, ærekrenkende, pornografisk, obskønt eller på andre vis 

tvilsomme eller bryter med en parts intellektuelle eiendom eller disse Tjenestevilkår. 

Du er enig i at dine kommentarer ikke vil bryte med noen rettigheter av en tredjepart, inkludert 

opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller andre rettigheter som gjelder personlige 

eller eiendom. Du sier deg videre enig i at dinne kommentarer ikke vil inneholde ignorerende eller på 

andre vis ulovlige, ignorerende eller obskønt materiell, eller inneholde noe form for datavirus eller 

andre skadelig programmvare som kan på hvilken som helt måte ha effekt på utførelsen av Tjenesten 

eller enhver tilknyttede Nettside. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, gi uttrykk for å være 

noen andre enn deg selv, eller på noen annen måte misvise oss eller en tredjepart opphavet av noen 

kommentarer. Du er alene ansvarlig for enhver kommentar du utfører og dens riktighet. Vi tar ingen 

ansvar for, eller påtar oss erstatningsansvar for kommentarer postet av deg eller en tredjepart. 

 

SEKSJON 13 – PERSONVERN OG DATABESKYTTELSE 

Dine innsendinger av personlig informasjon gjennom butikken er styrt av vår Personvernserklæring.  

Vi sier oss enig med å være bundet til enhver tid gjeldende rett, dom, direktiv eller Lovfestet 

Instrument som pålegger oss restriksjoner som gjelder bruken av enhver form for konfidensiell 



informasjon gitt av deg til oss, inkludert kredittkort eller bankdetaljer, ethvert brukernavn og 

password gitt av deg til oss, og andre detaljer relatert til din personlige og finansielle situasjon. 

Men, vi reserverer oss retten til å bytte med enhver tredjepart detaljer relatert datoen for ditt kjøp, 

naturen av varen eller tjenesten du kjøpte, metoden du brukte og hvor mye du betalte for varene 

eller tjenestene. 

Som et resultat av å besøke siden har en “informasjonskapsel” blitt lagret på din nettleser som 

tillater oss å samle restriktert informasjon til tredjeparter. Dersom du ønsker å fjerne 

informasjonskapselen eller sjekke om informasjonen som er lagret er korrekt, vennligst refferer til 

Internet alternativet på din Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari eller andre slike systemer som 

leverer samme funksjon. 

 

SEKSJON 14 – FEIL, UNØYAKTIGHETER ELLER UNNLATELSER 

I noen tilfeller, kan det være informasjon på Nettstedet eller i Tjenesten som inneholder skrivefeil, 

unøyaktigheter eller unnlatelser som kan gjelde produktbeskrivelser, priser, promoteringer, tilbud, 

fraktpriser for produkter, overføringstider og tilgjengelighet. Vi reserverer oss retten til å rette 

enhver feil, unøyaktighet, eller unnlatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere 

enhver ordre dersom informasjonen i Tjenesten eller i en relatert Nettside er ukorrekt på ethvert 

tidspunkt uten forvarsel (inkludert etter du har sendt inn ordren). 

Vi påtar oss ingen ansvar til å oppdatere, endre eller klarifikere informasjon i Tjenesten eller andre 

relateret Nettsted, inkludert uten begrensninger, prisinformasjon, bortsett fra lovpålagt. Ingen 

spesifisert oppdatering eller fornyelsesdato lagt til i Tjenesten eller andre relaterte Nettsted, skal 

brukes som indikasjon på at all informasjon i Tjenesten eller på et relatert Nettsted har blitt 

modifisert eller oppdatert. 

 

 

 

 

SEKSJON 15 – FORBUDT BRUK 

I tillegg til andre forbud som uttrykt i Tjenestevilkår, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets 

innhold: (a) for enhver ulovlig hensikt; (b) til å anmode andre til å utføre eller ta del i enhver form for 



ulovlig handling; (c) til å bryte enhver internasjonal, føderal, provinsiell eller statsreguleringer, regler, 

lover, eller lokale bestemmelser; (d) til å krenke eller bryte vår intellektuelle eiendomsrett eller 

eiendomsretten til andre; (e) til å trakassere, misbruke, fornærme, ærekrenke, baksnakke, 

nedvurdere, true, eller diskriminere basert på skjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, 

nasjonal opprinnelse, eller funksjonshemming; (f) til å utgi falsk eller misvisende informasjon; (g) til å 

laste opp eller overføre virus eller annen type skadelig kode som vil eller kan brukes på noen måte 

som kan påvirke funksjonalitet eller drift av Tjenesten eller annet relatert Nettsted, andre Nettsted, 

eller Internett; (h) til å samle eller spore personlig informasjon om andre; (i) til spam, phish, pharm, 

pretext, spider, crawl, eller scrape; (j) for enhver obskøn eller umoralsk hensikt; eller (k) til å tukle 

med eller for å omgå sikkerhetsfunksjoner for Tjenesten eller ethvert relatert Nettsted, andre 

Nettsted, eller Internett. Vi reserverer oss retten til å avslutte din bruk av Tjenesten eller ethvert 

relatert Nettsted dersom du bryter noen av disse forbudte brukene. 

 

SEKSJON 16 – KOMMUNIKASJON FRA OSS TIL DEG 

Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer knyttet til vårt Nettsted eller våre produkter eller 

tjenester eller disse vilkår og betingelser, vennligst send dine henvendelser til følgende e-

postadresse: hello@scotlandtitle.com 

Dersom du ikke ønsker å motta uoppfordret informasjon om fremtidige produkter eller tjenester fra 

oss, vennligst informer oss med metoden spesifisert på vårt Nettsted eller send oss e-post som anvist 

over, hvor du helt enkelt erklærer: UNSUBSCRIBE. 

 

SEKSJON 17 – KOMMUNIKASJON FRA OSS TIL DEG 

Dersom Nettstedet fører til at du sender oss informasjon, bilder, kommentarer eller data av enhver 

natur via e-post eller på andre vis, som deretter blir synlig på oppslagstavle, åpne diskusjonsforum 

eller lignende offentlig tilgjengelig og interaktive sider, må du forsikre deg om at slikt materiell ikke er 

av ærekrenkende eller støtende, usann, rasistisk støtende eller en indikasjon til rasehat eller på 

annet vis brudd mot et annet individs rettigheter til personvern eller Menneskerettigheter eller 

handlekraftige i lovverk i enhver domsmyndighet. 

I et tilfelle hvor du poster slikt materiell på Nettstedet, vil konsekvenser som følger direkte eller 

indirekte være helt og holdent ditt ansvar, ikke vårt, og du sier deg enig i å holde oss utenfor 



erstatningskrav og holder oss skadesløse fra enhver handling eller konsekvens som kan oppstå i en 

slik situasjon. 

I tilfeller hvor vi  mottar materiell fra deg som etter vårt syn (både rimelig og urimelig) er potensielt 

handlekraftige eller på annet vis tvilsomme, reserverer vi oss retten til å fjerne materiellet uten 

forvarsel eller forklaring, og uten å erkjenne krav fra deg mot oss for å ha gjort dette. 

All informasjon som du gir oss under enhver situasjon skal være etter din beste kunnskap og tro, 

sann og korrekt, og ikke misvisende på noe vis. 

 

 

SEKSJON 18 – ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER; LIMITASJONER AV ANSVAR 

Vi garanterer ikke, representerer eller garanterer at din bruk av vår tjeneste vil være uavbrutt, 

betimelig, sikker eller feilfri. 

Vi garanterer ikke at resultater som kan oppnås fra bruken av denne tjenesten vil være nøyaktig eller 

pålitelig. 

Du er enig i at fra tid til annen kan vi fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avslutte tjenesten på 

ethvert tidspunkt, uten forvarsel til deg. 

Du er uttrykkelig enig i at din bruk, eller din manglende evne til å bruke til å bruke tjenesten er på din 

egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester levert til deg gjennom tjenesten er (bortsett fra 

uttrykkelig uttalt av oss) levert 'som de er' og 'som tilgjengelig' for ditt bruk, uten noen 

representasjon, garanti eller vilkår for salgbarhet, salgbar kvalitet, skikkethet for en spesifik hensikt, 

varighet, tittel, og ukrenkelighet. 

Ikke i noen tilfeller skal  Scotlandtitle, våre direktører, offiserer, ansatte, samarbeidspartnere, 

agenter, kontraktører, praktikanter, leverandører, tjenestetilbydere eller lisensgivere holdes 

ansvarlig for noen type skade, tap, krav, eller noen form for direkte, indirekte, tilfeldig, straffende, 

spesiell, eller følgeskader av noen type, inkludert, uten limiteringer tapt profitt, tapt inntekt, tapt 

sparing, tapt data, erstatningskostnader, eller noen tilsvarende skader, uansett om det er basert på 

kontrakt, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, som oppstår av din 

bruk av tjenesten eller andre produkter ervervet fra bruken av tjenesten, eller for ethvert annet krav 

relatert til enhver feil eller unnlatelser i ethvert tilfelle, eller ethvert tap eller skade ev enhver sort 

oppstått som et resultat av bruken av tjenesten, uansett om vi er blitt rådet om dets mulighet. På 

grunn av at noen stater eller domsmyndigheter ikke tillater ekskludering eller limitering av ansvar for 



direkte eller indirekte skade, vil vårt ansvar i slike stater eller domsmyndigheter, være begrenset til 

den ytterste grad tillat av loven. 

 

SEKSJON 19 – SKADEERSTATNING 

Du godtar å beskytte og holde skadesløs  Scotlandtitle og våre moderselskap, datterselskap, 

samarbeidspartnere, partnere, ledere, direktører, agenter, kontraktører, lisensgivere, 

tjenestetilbydere, underkontraktører, leverandører, praktikanter og ansatte, skadefri fra ethvert krav 

og etterspørsel, inkludert advokatutgifter innenfor rimelighetens grenser, utført av enhver tredjepart 

på grunn av eller som oppstår for ditt brudd av disse Tjenestevilkår eller dokumentene de innfører 

ved referanse, eller ditt brudd på enhver lov eller rettighet av en tredjepart. 

 

SEKSJON 20 – DELVIS UGYLDIGHET 

I tilfeller hvor enhver bestemmelse av disse Tjenestevilkår er bestemt ulovlige, ugyldig, eller ikke 

gjennomførbar, skal en slik bestemmelse uansett være utførbar i fulest grad mulig av gjeldende lov, 

og den ugyldige delen skal anses som fjernet fra disse Tjenestevilkår, en slik bestemmelse skal ikke ha 

effekt på noen andre gjenværende porsjoner. 

 

SEKSJON 21 – AVSLUTNING 

De ansvar og forpliktelser innført tidligere enn avslutningsdato skal overleve avslutningen av denne 

avtalen for alle formål. 

Disse tjenestevilkår er gjeldende med mindre og inntil de sies opp av enten deg eller oss. Du kan 

avslutte disse Tjenestevilkår på ethvert tidspunkt ved å bemerke oss at du ikke lenger ønsker å bruke 

våre Tjenester, eller når du slutter å bruke vårt Nettsted. 

Dersom du etter vår dømmekraft feiler, eller vi mistenker at du har feilet med å overholde noen av 

vilkårene eller bestemmelsene i disse Tjenestevilkårene, kan vi også avslutte denne avtalen på hvilket 

som helst tidspunkt uten forvarsel og du vil forbli ansvarlig for alle beløp opp til og inkludert datoen 

for avslutning; og/eller passende benekte deg tilgang til våre Tjenester (eller enhver del i tjenesten). 

 

SEKSJON 22 – HELE AVTALEN 



Unnlatelse fra oss gjeldende håndheving eller utøving av enhver rettighet eller bestemmelse i disse 

Tjenestevilkårene skal ikke bety at vi frasier oss slike rettigheter eller bestemmelser. 

Disse Tjenestevilkår og andre regler eller operasjonsregler postet av oss på denne nettsiden eller i 

respekt til Tjenesten utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer ditt bruk av 

Tjenesten, og overgår enhver tidigere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, både 

muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, enhver tidligere versjon 

av Tjenestevilkårene). 

Enhver tvetydighet i tolkningen av disse Tjenestevilkårene skal ikke tolkes mot utkastpartiet. 

 

SEKSJON 23 – GJELDENDE LOV 

Disse tjenestevilkår og enhver separat avtale hvor vi leverer deg en Tjeneste, skal styres av og tolkes i 

henhold til Tysk lov. 

 

SEKSJON 24 – ENDRINGER TIL TJENESTEVILKÅR 

Du kan lese den gjeldende versjonen av Tjenestevilkårene på ethvert tidspunkt på denne siden. 

Vi reserverer oss retten til å , etter vårt eget ønske, oppdatere, endre eller erstatte enhver del av 

disse Tjenesetvilkårene ved å poste oppdateringer og endringer til vårt Nettsted. Det er ditt ansvar å 

sjekke vårt Nettsted periodisk for endringer. Ditt fortsatte bruk av, eller besøk til vårt Nettsted eller 

Tjenesten etter posting av enhver endring til disse Tjenestevilkårene, tilsier din aksept av disse 

endringene. 

 

 

 

 

 

 

 


