Juridisk information
Allmänt
Dessa villkor (”Villkoren”) är ett avtal mellan dig och NIBE AB (”NIBE”). Genom
att gå in och använda denna hemsida godkänner du Villkoren nedan.

Äganderätt och immateriella rättigheter
Denna hemsida ägs av NIBE och du har inte rätt att använda informationen
på hemsidan på annat sätt eller för annat syfte än som framgår av dessa
Villkor.
Allt material kopplat till upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella
rättigheter som framgår av hemsidan tillhör NIBE eller berörd licensgivare till
NIBE, och får inte reproduceras, kopieras, överföras, spridas, lagras, ändras,
laddas ner eller på annat sätt användas utan föregående skriftligt
godkännande från NIBE. Du får inte heller, direkt eller indirekt, bistå tredje
part att vidta ovan angivna åtgärder. Åtkomst till denna hemsida ger inte dig
rätt till någon licens som ägs eller har licensierats till NIBE.
Hemsidan kan innehålla material som omfattas av tredje mans upphovsrätt,
varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet.

Ansvarsbegränsning
Informationen som finns på denna hemsida är endast vägledande och
ersätter inte den information och de garantier som lämnas i villkoren till
avtalet som ingås mellan dig och NIBE i samband med köp av NIBEs
produkter eller tjänster.
NIBE lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier (inklusive
men ej begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål
eller om att intrång inte sker) att uppgifterna på denna hemsida är korrekta
eller fullständiga. Du bekräftar härmed att du använder denna hemsida på
egen risk och bär ansvaret för samtliga eventuella kostnader som uppstår i
samband med användning av, eller avsaknad av möjlighet att använda,
hemsidan och att NIBE inte under några omständigheter kan hållas ansvarig
för skador (inklusive men ej begränsat till direkta, indirekta, speciella,
tillfälliga eller avsiktliga skador eller följdskador) i samband med sådan
användning av, eller avsaknad av möjlighet att använda, hemsidan.
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Vidare lämnar NIBE inte några garantier för andra hemsidor som inte tillhör
NIBE och som kan nås via denna hemsida genom hänvisning eller länkning.
Sådan hänvisning eller länkning finns endast för din bekvämlighet och
innebär inte att NIBE ansvarar för innehållet i eller användning av sådana
hemsidor.
NIBE lämnar inte heller några garantier att denna hemsida eller andra
hemsidor som kan nås via denna hemsida genom hänvisning eller länkning
inte innehåller virus eller andra skadliga inslag.

Ändringar av hemsidan och villkoren
NIBE förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra
ändringar av eller tillägg till denna hemsida och Villkoren.

Personuppgiftsbehandling
NIBE AB med org. nr. 556056-4485 är personuppgiftsansvarig för de
behandlingar som utförs på hemsidan. Om du vill veta mer om hur vi
behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy på nibe.se

Tillämplig lag
Denna hemsida är avsedd för och riktad till invånare i Sverige. För Villkoren
och i övrig användning av hemsidan gäller svensk lagstiftning. Andra länder
kan ha lagstiftning som skiljer sig från den svenska.

Kontakt
Om du har några frågor angående dessa villkor är du välkommen att kontakta
info@nibe.se
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