
ANVÄNDARVILLKOR 

 

ÖVERSIKT 

 

Den här Sidan (“SIDA”) drivs av  Scotlandtitle. Överallt på Sidan hänvisar termerna “vi”, “oss” och 

“vår” till  Scotlandtitle.  Scotlandtitle erbjuder den här Sidan, inklusive all information, verktyg och 

tjänster som är tillgängliga på Sidan till dig, användaren, på villkor att du accepterar alla 

användarvillkor, sekretesspolicys, och meddelanden som angetts här. 

GENOM ATT BESÖKA VÅR SIDA OCH/ELLER KÖPA NÅGOT FRÅN OSS, TAR DU DEL AV VÅR “TJÄNST” 

OCH GÅR MED PÅ ATT BINDAS TILL FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR (“ANVÄNDARVILLKOR”, 

“VILLKOR”), INKLUSIVE DE YTTERLIGARE VILLKOR OCH POLICYS SOM HÄNVISAS TILL HÄRI OCH/ELLER 

SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA HYPERLÄNK. DESSA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER ALLA ANVÄNDARE AV 

SIDAN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ANVÄNDARE SOM ÄR BLÄDDRARE, FÖRSÄLJARE, KUNDER, 

GROSSHANDLARE, OCH/ELLER INNEHÅLLSSKAPARE. DU GÅR MED PÅ ATT TA EMOT NOTISER OCH 

ATT GÖRA TRANSAKTIONER MED OSS ELEKTRONISKT. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA, VAR GOD 

OCH ANVÄND INTE DEN HÄR SIDAN. 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken täcks också av 

Användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av Användarvillkoren när som helst på den 

här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra, eller byta ut vilken del av Användarvillkoren 

som helst genom att publicera uppdateringar och/eller förändringar till vår Sida. Det är ditt ansvar att 

periodiskt granska den här sidan efter förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till 

Sidan efter publicering av förändringar utgör godkännande av de förändringarna. 

Ett brott mot något av Användarvillkoren kommer resultera i en omedelbar uppsägning av dina 

Tjänster. 

 

 

 

SEKTION 1 - REGISTRERING 

 

Du måste registrera dig på den här Sidan för att använda vissa av Sidans funktioner. Om du enbart vill 

surfa på den här Sidan är registrering valfritt. 



Under registreringen måste du uppge kontaktinformation, bestående av en email-adress, 

användarnamn och lösenord. Du kan välja vilket användarnamn du vill, förutom att det inte får vara 

en imitation av en annan person, en term som är samma eller förvirrande lik ett känt varumärke, 

eller en term som på något sätt är kränkande. Du kan, men måste inte, använda ditt eget namn. Vi 

förbehåller oss rätten att avvisa eller ta bort vilket användarnamn som helst. 

För vissa av våra funktioner, såsom inköp av produkter och tjänster, måste du uppge ditt namn, 

adress och fakturerings- och kreditkortsinformation. Du måste uppge korrekt och fullständig 

information. 

 

SEKTION 2 – ANVÄNDARNAS ÅLDER 

 

Barn under 13 år får inte använda denna Tjänst och föräldrar och målsmän får inte godkänna dessa 

Användarvillkor å deras vägnar. Om vi blir medvetna om att ett barn under 13 år har försett oss eller 

försökt att förse oss med personlig information, gör vi vårt bästa för att permanent ta bort 

informationen från våra filer. 

Om du är under 18 år men minst 13 år, får du använda den här Sidan endast om du övervakas av en 

förälder eller målsman som går med på att följa våra Användarvillkor. Om du är en förälder eller 

målsman som går med på de här villkoren å ditt barns (mellan 13-18 år) vägnar bär du fullt ansvar för 

hans eller hennes användning av den här Sidan, inklusive alla finansiella kostnader och rättsligt 

ansvar som han eller hon ådrar sig. 

 

SEKTION 3 - GENERELLA VILLKOR 

 

Vi förbehåller oss rätten att neka service till vem som helst, av vilken orsak som helst, när som helst.  

Du förstår att din information (inkluderar inte kreditkortsinformation), kan överföras okrypterad och 

involvera (a) överföringar över olika nätverk, och (b) ändringar för att följa och anpassas till tekniska 

krav som ställs av anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under 

nätverksöverföringar. 

Du går med på att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återsälja, eller exploatera någon del av 

Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på Tjänsten genom 

vilken tjänsten erbjuds, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. 



Rubrikerna som används i denna överenskommelsen är inkluderade enbart för bekvämlighetens skull 

och begränsar eller på annat sätt påverkar inte dessa Användarvillkor. 

Du får inte överföra några “worms” eller virus eller någon kod av en destruktiv karaktär. 

 

SEKTION 4 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET 

Vi är inte ansvariga om informationen som görs tillgänglig på denna Sida inte är korrekt, fullständig 

eller aktuell. Materialet på den här Sidan ges endast ut för generell information och bör inte 

åberopas eller användas som den enda grunden för beslut utan att konsultera primära, mer riktiga, 

mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på den här Sidan är på 

din egen risk. 

Den här Sidan kan innehålla viss historisk information. Historisk information är, av nödvändighet, inte 

aktuellt och erbjuds enbart för din referens. Vi förbehåller oss rätten att modifiera innehållet på den 

här Sidan när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon av informationen på vår 

Sida. Du går med på att det är din skyldighet att övervaka förändringar på vår Sida. 

 

SEKTION 5 -   Scotlandtitle SEKRETESSPOLICY 

Din användning av Sidan innebär ditt fortsatta samtycke till  Scotlandtitles Sekretesspolicy, som du 

kan granska när som helst genom att klicka på “Sekretess”-länken på Sidan. 

Personlig information som du ger ut till  Scotlandtitle, och all information om din användning av 

Sidan som vi samlar in är föremål för  Scotlandtitles Sekretesspolicy på den här Sidan. 

 

SEKTION 6 – KÖPEVILLKOR 

I händelse av att du köper varor eller tjänster genom Sidan är du bunden av sådana villkor som vi 

meddelar dig om på Köpordern [Fakturan] som vi skickar till dig så snart du har bekräftat din order 

såsom anges på Sidan eller på själva Köpordern [Fakturan]. 

I brist på någon Köporder [Faktura] som vi skickar till dig, är villkoren såsom de anges inom dessa 

Användarvillkor eller de som anges på Sidan gällande produktpriser, godkända betalningsmetoder 

och tidpunkten för dessa betalningar, och kravet att du skall betala ytterligare transport- och 

fraktkostnader som kan ha angetts på Sidan. 



Vi har inget ansvar att förse dig med några produkter eller tjänster som kan vara annonserade för 

försäljning på vår Sida. När du placerar en orderbeställning för produkter eller tjänster, lämnar du ett 

juridiskt erbjudande till oss, som vi kan välja att acceptera eller neka. Ett juridiskt bindande kontrakt 

existerar mellan oss om och när du mottar skriftlig bekräftelse från oss (via email eller annat 

medium) som bekräftar din orderbeställning. 

Vid eventuell avvikelse mellan de Användarvillkor som angetts på Sidan, och de här 

Användarvillkoren, och/eller sådana Användarvillkor som anges i Köpordern [Fakturan], kommer de 

villkor som är mest gynnsamma för oss vara de som gäller. 

 

SEKTION 7 - FÖRÄNDRINGAR TILL TJÄNSTEN OCH PRISERNA 

Våra produktpriser kan förändras utan förvarning. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll 

däri) utan förvarning när som helst. 

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning 

eller upphörande av Tjänsten. 

 

SEKTION 8 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) 

Vissa produkter eller tjänster kan göras tillgängliga exklusivt online via Sidan. Dessa produkter eller 

tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för returnering eller bytesrätt endast i enlighet 

med vår returpolicy. 

Vi har gjort allt för att återge färger och bilder på de produkter vi säljer i vår butik så riktigt som 

möjligt. Vi kan inte garantera att din dators bildskärm kommer återge färgerna på ett korrekt sätt. 

Vi förbehåller oss rätten, men är för den sakens skull inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra 

produkter eller Tjänster till vilken person, geografisk region, eller jurisdiktion som helst. Vi kan utöva 

denna rätt på en bedömning från fall till fall. Vi förbehåller sig rätten till att begränsa kvantiteten av 

de produkter eller Tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och -priser är föremål för 

förändring när som helst utan förvarning, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att 

avbryta vilken produkt som helst, närsomhelst. Produkt- och tjänsteerbjudanden som görs på Sidan 

är ogiltiga där de är förbjudna. 



Vi garanterar inte att kvaliteten på våra produkter, tjänster, information, eller annat material som 

köps eller erhålls av dig kommer uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten 

kommer korrigeras. 

Inga villkor som avtalas mellan oss kommer varieras, om inte en sådan variation skriftligen godkänts 

av oss. Däremot förbehåller vi oss rätten att leverera varor till dig som inte är exakt som dem du 

beställt, men är av en likvärdig sort och kvalitet, till samma eller lägre pris som dem du beställt. Om 

du ges produkter som är värda mindre än dem du beställt och betalat för, ersätter vi dig med 

mellanskillnaden. 

 

SEKTION 9 - FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONENS RIKTIGHET 

Vi förbehåller oss rätten att neka orderbeställningar som du gör hos oss. Vi kan i eget gottfinnande 

begränsa eller avbryta kvantiteter som beställts per person, hushåll eller order. Dessa begränsningar 

kan omfatta ordrar som placerats av eller under samma kundkonto, kreditkort, och/eller ordrar som 

använder samma fakturerings- och/eller leveransadresser. I händelse av att vi ändrar eller avbryter 

en orderbeställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den email-adress och/eller 

faktureringsadress/telefonnummer som lämnats till oss när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss 

rätten att begränsa eller förbjuda ordrar som, i vår egen bedömning, verkar ha placerats av 

grosshandlare, återförsäljare eller distributörer. 

Du går med på att tillhandahålla aktuell, fullständig, och riktig fakturerings- och kontoinformation för 

alla inköp som görs i vår butik. Du går med på att omedelbart uppdatera ditt konto och annan 

information, inklusive din e-postadress, och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan 

slutföra transaktioner och kontakta dig vid behov. 

För mer detaljer, var god läs vår returpolicy. 

 

SEKTION 10 - VALFRIA VERKTYG 

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part, vilka vi varken övervakar eller har kontroll över. 

Du godkänner att vi ger dig tillgång till sådana verktyg “som dem är” och “i mån av tillgänglighet” 

utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har 

ingen skyldighet överhuvudtaget som uppstår från eller i samband med din användning av valfria 

verktyg från tredje parter. 



All användning av valfria verktyg som erbjuds genom Sidan sker helt och hållet på egen risk och du 

bör försäkra dig om att du är bekant med och godkänner de villkor under vilka de relevanta 

verktygen tillhandahålls av respektive tredjepartsleverantörer. 

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner genom Sidan (inklusive 

publiceringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också 

av de här Användarvillkoren. 

 

SEKTION 11 - TREDJEPARTSLÄNKAR 

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material 

från tredje parter. 

Tredjepartslänkar på den här Sidan kan hänvisa dig till webbplatser publicerade av tredje parter som 

inte har någon koppling till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller 

riktigheten och vi garanterar heller inte och är inte ansvariga för eventuella tredjepartsmaterial eller -

webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. 

Vi är inte ansvariga för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, 

resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredje partens webbplatser. 

Läs noggrant igenom de relevanta tredje parternas policys och praxis och se till att du förstår dem 

innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor gällande 

tredjepartsprodukter bör riktas till den relevanta tredje parten. 

 

SEKTION 12 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG 

Om du på vår förfrågan skickar in vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller om du utan 

att vi bett om det skickar oss kreativa idéer, förslag, planer, eller annat material, oavsett om du gör 

det online, via email, post, eller på annat sätt (kollektivt, “kommentarer”), går du med på att vi 

närsomhelst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på 

annat sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss, i vilket medium som helst. Vi har inte 

och kommer inte ha någon skyldighet att (1) förvara några kommentarer i förtroende, (2) betala 

ersättning för några kommentarer, eller (3) besvara några kommentarer. 

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera, eller ta bort innehåll som vi själva bedömer 

är olagligt, förolämpande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt någon 

parts immateriella rättigheter eller de här Användarvillkoren. 



Du går med på att dina kommentarer inte kommer kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive 

upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig rättighet eller äganderätt. Du 

går dessutom med på att dina kommentarer inte kommer innehålla ärekränkande eller på annat sätt 

olagligt, kränkande, eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig 

mjukvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon annan relaterad Sida. Du får 

inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda 

oss eller tredje parter om ursprunget av dina kommentarer. Du är själv ansvarig för alla kommentarer 

du lämnar, och kommentarernas riktighet. Vi tar inget ansvar och har ingen skyldighet för 

kommentarer som skickas av dig eller en tredje part. 

 

SEKTION 13 – SEKRETESS OCH DATASKYDD 

Din inlämning av personlig information i butiken täcks av vår Sekretesspolicy. 

Vi går med på att bindas av rådande lagstiftning, domar, direktiv eller författningar som påtvingar oss 

begränsning gällande användningen av konfidentiell information som du tillhandahåller oss, inklusive 

kreditkort eller bankdetaljer, användarnamn eller lösenord som du tillhandahåller oss, och andra 

detaljer som är relaterade till dina personliga eller finansiella omständigheter. 

Däremot förbehåller vi oss rätten till att handla, med tredje parter, information om tidpunkten för 

dina inköp, typen av produkter eller tjänster du köpt, betalningsmetoden du använt och hur mycket 

du betalat för produkterna eller tjänsterna. 

Som ett resultat av att använda Sidan har en “cookie” sparats på din webbläsare som låter oss förse 

begränsad information till tredje parter. Om du vill ta bort dessa cookies eller kontrollera att 

informationen som sparats är korrekt, var god kontrollera internetinställningarna på din Firefox, 

Chrome, Internet Explorer, Safari eller ett annat sådant system som tjänar samma funktion. 

 

SEKTION 14 - MISSTAG, FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER 

Ibland kan det finnas information på Sidan eller i Tjänsten som innehåller typografiska misstag, 

felaktigheter, eller försummelser som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, 

erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider eller tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera 

eventuella misstag, felaktigheter eller försummelser, och att ändra eller uppdatera information eller 

upphäva beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad Sida är felaktig, 

närsomhelst och utan förvarning (inklusive efter att du gjort din beställning). 



Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon 

relaterad Sida, inklusive men utan begränsning prisinformation, förutom vad som krävs av 

applicerbar lagstiftning. Ingen specificerad uppdatering eller uppdateringsdatum  applicerat i 

Tjänsten eller på någon relaterad Sida bör tas som indikation att all information i Tjänsten eller på 

någon relaterad Sida har modifierats eller uppdaterats. 

 

SEKTION 15 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING 

Utöver andra förbud som anges i Användarvillkoren, får du inte använda Sidan eller dess innehåll: (a) 

i något olagligt syfte, (b) för att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta 

internationella, federala, regionala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar, 

(d) för att inkräkta på eller bryta mot våra eller någon annans immateriella rättigheter, (e) för att 

trakassera, kränka, förolämpa, skada, förtala, ärekränka, nedvärdera, skrämma, eller diskriminera på 

grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationellt ursprung, eller handikapp; (f) för 

att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon 

annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka 

funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad Sida, andra webbplatser, eller 

internet, (h) för att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) för spam, phishing, 

pharming, pretext, “spider”, crawling, eller scraping, (j) för något obscent eller omoraliskt ändamål, 

eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i Tjänsten eller någon relaterad Sida, andra 

webbplatser, eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av Tjänsten eller 

någon relaterad Sida för brott mot någon av de förbjudna användningsområdena. 

 

SEKTION 16 - KOMMUNIKATION FRÅN OSS TILL DIG 

Om du har några frågor eller funderingar som rör vår Sida eller våra produkter eller tjänster eller 

dessa Användarvillkor, vänligen skicka din fråga till följande e-postadress: hello@scotlandtitle.com 

Om du inte vill ta emot oönskad information om framtida produkter eller tjänster från oss, vänligen 

meddela oss på det sätt som anges på vår Sida eller skicka ett email till adressen ovan där det helt 

enkelt står: “AVPRENUMERERA”. 

 

SEKTION 17 - KOMMUNIKATION FRÅN DIG TILL OSS 



Om Sidan underlättar för dig att skicka oss information, bilder, kommentarer eller data av något slag, 

via e-post eller på annat sätt, och som sedan visas på någon anslagstavla, öppet diskussionsforum 

eller liknande kollektivt tillgänglig och interaktiv webbplats måste du se till att sådant material inte är 

ärekränkande eller kränkande, osant, rasistiskt eller hets mot folkgrupp eller på annat sätt bryter mot 

individens rätt till privatliv eller mänskliga rättigheter eller är åtalbart i någon jurisdiktion. 

I händelse av att du publicerar sådant material på Sidan, kommer konsekvenser som direkt eller 

indirekt kan följa publiceringen att vara helt och hållet ditt ansvar och inte vårt, och du samtycker till 

att ersätta och hålla oss oskadade från alla konsekvenser som kan uppstå under sådana 

omständigheter. 

I händelse av att vi får något material från er som enligt vår uppfattning (oavsett om uppfattningen 

är rimlig eller orimlig) potentiellt kan vara åtalbart eller på annat sätt stötande, förbehåller vi oss 

rätten att ta bort materialet utan förvarning eller orsak, och utan att ge upphov till något krav från 

dig mot oss för att vi gjort detta. 

All information som du lämnar till oss under några omständigheter skall såvitt du vet och tror vara 

korrekt och sann, och inte på något sätt missvisande. 

 

SEKTION 18 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR 

Vi garanterar eller påstår inte att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, 

säker eller felfri. 

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användning av Tjänsten kommer att vara 

korrekt eller tillförlitlig. 

Du samtycker till att vi emellanåt kan ta bort Tjänsten under obegränsade tidsperioder eller avbryta 

Tjänsten närsomhelst, utan förvarning. 

Du går uttryckligen med på att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten görs helt på 

eget bevåg. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via Tjänsten tillhandahålls 

(förutom när det uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din 

användning, utan påståenden, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller 

underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, säljbar kvalitet, 

lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. 

Under inga omständigheter skall  Scotlandtitle, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, 

agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara 



ansvariga för skada, förlust, anspråk, eller direkta, indirekta, tillfälliga, eller särskilda skador, 

skadestånd, eller följdskador av något slag, inklusive men utan begränsning utebliven vinst, förlorade 

intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, återanskaffningskostnader, eller liknande skador, 

vare sig baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller något annat som 

beror på din användning av några tjänster eller produkter som erhållits genom att använda Tjänsten, 

eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av Tjänsten eller någon 

produkt, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i innehåll eller någon förlust eller 

skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller 

produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgänglig via Tjänsten. Eftersom vissa 

stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller 

indirekta skador, skall vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas i den utsträckning som 

lagen tillåter. 

 

SEKTION 19 - SKADEERSÄTTNING 

Du går med på att gottgöra, försvara, och hålla  Scotlandtitle och våra moderbolag, dotterbolag, 

filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, 

underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, 

inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt 

brott mot dessa Användarvillkor eller dokumenten som de inbegriper genom hänvisning, eller ditt 

brott mot någon lag eller den tredje partens rättigheter. 

 

SEKTION 20 - AVSKILJBARHET 

I händelse av att någon bestämmelse i de här Användarvillkoren fastslås vara olaglig, ogiltig eller 

overkställbar, skall vederbörande bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning det är 

tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, och den overkställbara delen skall anses vara avskild från dessa 

Användarvillkor, och ett sådant fastslående skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten av 

andra eventuella kvarvarande bestämmelser. 

 

SEKTION 21 - UPPSÄGNING 

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före tidpunkten för uppsägningen skall gälla även 

efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. 



Dessa Användarvillkor gäller om de inte och fram tills att de sägs upp av antingen dig eller oss. Du 

kan säga upp dessa Användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill 

använda våra tjänster, eller när du slutar att använda vår webbplats. 

Om enligt vår egen bedömning du misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats att uppfylla 

något av villkoren eller bestämmelserna i dessa Användarvillkor, kan vi också säga upp den här 

överenskommelsen närsomhelst utan förvarning och du kommer att vara ansvarig för alla belopp du 

är skyldig fram tills och till och med dagen för uppsägning, och/eller så kan vi i enlighet med detta 

neka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del därav). 

 

SEKTION 22 - HELA AVTALET 

Misslyckande av oss att utöva eller upprätthålla en rättighet eller bestämmelse i dessa 

Användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rättighet eller bestämmelse. 

Dessa Användarvillkor och eventuella policys eller verksamhetsregler publicerade av oss på denna 

Sida eller avseende Tjänsten utgör hela avtalet och samförståndet mellan dig och oss styr din 

användning av Tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag mellan 

dig och oss, vare sig de är muntliga eller skriftliga (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare 

versioner av Användarvillkoren). 

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa Användarvillkor skall inte tolkas till vår nackdel. 

 

SEKTION 23 - TILLÄMPLIG LAG 

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal som innebär att vi ger dig Tjänster skall regleras 

av och tolkas i enlighet med lagarna i Tyskland. 

 

SEKTION 24 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN 

Du kan läsa den senaste versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. 

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta delar av de här 

Användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och förändringar till vår Sida. Det är ditt ansvar 

att kontrollera vår Sida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillträde till vår 



Sida eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av de här Användarvillkoren utgör 

samtycke till ändringarna 


