VIKTEXPRESS ALLMÄNNA VILLKOR

1. GILTIGHETSOMRÅDE
Bestämmelserna och villkoren nedan, inklusive alla övriga
lagar som är relevanta för Viktexpress tjänst gäller för alla
användare av tjänsten från och med i detta dokument angivet
datum och ersätter tidigare av Viktexpress publicerade villkor.
När du skaffar dig tillgång till eller använder denna tjänst
accepterar du dessa bestämmelser och villkor.
2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Nyttjandet av Viktexpress tjänst sker på egen risk och
ansvar däribland att nyttjandet inte sker på sådant sätt att det
innebär överträdelse av vid var tid gällande lag eller rätt.
Allt material på Viktexpress webbplats och i de tillhörande
applikationerna är upphovsrättsligt skyddade om inte annat
anges och får inte användas i kommersiellt syfte utan skriftligt
medgivande från Viktexpress. Det är tillåtet att hämta
material från webbplatsen för privat bruk om du innehar
ett konto hos Viktexpress och behåller all information om
copyright och annan äganderätt som finns i materialet.
3. VEM KAN ANVÄNDA TJÄNSTEN ?
En fysisk person kan bli användare om:
• personen är fyllda 18 år
• bedöms av Viktexpress vara lämplig
4. BETALNING
Du får en kostnadsfri provperiod i fjorton (14) dagar som
gäller endast en gång per person. Ditt totala pris kommer
att inkludera priset för tjänsten samt moms enligt vad som
gäller vid tidpunkten då köpet sker. Hanteringskostnader
samt bank- och kortavgifter betalas av dig. Du har inte rätt att
ångra ditt köp eller rätt till återbetalning när leverans av tjänsten
har påbörjats vilket är när du börjar ladda in Viktexpress
webbapplikationer i din webbläsare. Tills dess att ett köp görs
förbehåller sig Viktexpress rätten att när som helst ändra priser
för tjänster som erbjuds via Viktexpress webbplats och de
tillhörande applikationerna.

5. HÄNVISNINGAR OCH LÄNKAR
Viktexpress webbplats och de tillhörande applikationerna
kan innehålla hänvisningar eller länkar till andra webbplatser
utanför Viktexpress kontroll vilka tillhandahålls endast i
bekvämlighetssyfte. Viktexpress frånskriver sig helt ansvaret
för innehåll, funktionalitet eller rekommendationer på platser
eller i material utanför Viktexpress webbplats och de
tillhörande applikationerna.
6. ANSVARSFRIHET VID FEL OCH VIRUS
Viktexpress tar inte på sig ansvar för och kan inte hållas
ersättningsskyldig för direkta, indirekta eller tillfälliga
följdskador eller datavirus på din datautrustning eller andra
ägodelar som är en följd av tillträde till, användning eller vid
överföring av material, data, text eller bilder från Viktexpress
webbplats och de tillhörande applikationerna.
7. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal
som inte kan lösas av parterna i godo skall exklusivt prövas
av svensk domstol där Viktexpress har sitt säte som första
instans. Om något eller några av villkoren strider mot lag
eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka
tillämpligheten av de övriga villkoren.
8. PERSONUPPGIFTSPOLICY
Viktexpress inhämtar ingen information som kan identifiera
dig som person om du inte frivilligt har gett oss dessa
upplysningar. Skicka därför aldrig dina personuppgifter om
du inte vill att dessa skall registreras. Viktexpress respekterar
din integritet och tar ansvar för de personuppgifter vi begär av
dig vid registrering hos oss och kommer därför inte att lämna
ut dina uppgifter till tredje part.

Namnet Viktexpress, tillhörande varumärken och logotyper,
är skyddade varumärken som tillhör Viktexpress.

9. FÖRBJUDET BRUK AV TJÄNSTEN
Viktexpress kan inhämta bilder från externa källor vilket innebär
att "de bilder som du laddar upp" ej får gestalta innehåll som är
eller kan uppfattas som pornografiskt, trakasserande, rasistiskt,
uppmuntrande till kriminella handlingar eller på annat sätt
opassande för webbplatsen. I samband med registrering
samtycker du till att inte skapa konto med användarnamn som
faller inom ramen för ovan beskrivna förbud. Avstängning sker
med omedelbar verkan vid överträdelse.
10. ANVÄNDARENS MATERIAL
Du är helt och ensamt ansvarig för konsekvenserna av att
publicera dina loggfiler och bilder. Du behåller all äganderätt
till dina loggfiler och bilder men du ger Viktexpress en
royalty-fri och överlåtelsebar licens att använda informationen
i dina loggfiler och bilder på det sätt som Viktexpress anser bäst
gagna den fortsatta driften och utvecklingen av Viktexpress
webbplats och de tillhörande applikationerna. Den ideella
rätten ligger alltid oförändrad kvar hos upphovsmannen.
11. TILLÄGG AVSEENDE TJÄNSTEN
Viktexpress webbplats och de tillhörande applikationerna
levereras i befintligt skick utan garantier av något
slag varken uttryckliga eller outsagda. Viktexpress står
inte bakom någon åsikt, råd eller rekommendation som
uttrycks i loggfilerna skapade med vår tjänst.
12. HUR VI KAN ÄNDRA VILLKOREN
Viktexpress äger rätt att utan föregående underrättelse till
användare ändra tjänstens innehåll, funktion och förutsättningar.
Viktexpress kan när som helst revidera villkor genom att
uppdatera det här dokumentet. Eventuella förändringar
träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade
villkor har meddelats.
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