VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE
NETTSTEDET.
VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED
Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene
for bruk av nettstedet www.brammer.no (’nettsiden vår’). Bruk av nettsiden vår inkluderer besøk
eller surfing på siden.
Disse vilkårene gjelder for din bruk av nettstedet vårt, og vi anbefaler at du skriver ut en kopi for
fremtidig referanse. Ved å bruke nettstedet vårt, bekrefter du samtidig at du aksepterer disse
vilkårene for bruk og at du godtar å overholde dem.
Dersom du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

ANDRE AKTUELLE VILKÅR
Disse vilkårene for bruk refererer også til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder for din bruk av
nettstedet vårt. Du finner de til slutt i disse bruksvilkårene.


Våre retningslinjer for personvern
http://www.brammer.no/Downloads/Terms%20and%20Conditions/PrivacyPolicy.pdf
som fastsetter vilkårene for hvordan vi behandler de personlige opplysningene som vi samler
inn fra deg, eller du oppgir til oss. Ved å bruke nettsiden vår, aksepterer du denne
behandlingen av data og du garanterer at all informasjon som du oppgir er korrekt.



Våre retningslinjer for informasjonskapsler
http://www.brammer.no/Downloads/Terms%20and%20Conditions/CookiePolicy.pdf
som informerer deg om informasjonskapslene på nettstedet vårt.

INFORMASJON OM OSS
www.brammer.no er et nettsted som drives av Brammer Noway AS (’vi’, ’oss’, ’vår’/’vårt’/’våre’). Vi
er registrert i Norge under organisasjonsnummer NO979478275MVA og vårt registrerte kontor
ligger på Nordre Brurås 18, N-5131 NYBORG.

ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE
Vi kan revidere disse vilkårene når som helst ved å endre denne siden. Les igjennom denne siden
fra tid til annen, og legg merke til eventuelle endringer da de er bindende for deg.

ENDRINGER PÅ NETTSIDEN
Vi kan endre nettsiden vår fra tid til annen, samt endre innholdet når som helst. Vær imidlertid
oppmerksom på at noe av innholdet på nettstedet vårt til enhver tid kan være utdatert, og at vi er ikke
forpliktet til å oppdatere det.
Vi kan ikke garantere at nettstedet vårt, eller deler herav, er fri for feil eller mangler.

TILGANG TIL NETTSIDEN VÅR

Vi kan ikke garantere at nettsiden vår, eller alt innhold på den, alltid vil være tilgjengelig. Tilgangen
til nettstedet vårt er tillatt på midlertidig basis. Vi kan suspendere, trekke tilbake, avbryte eller
endre hele eller deler av nettstedet vårt uten varsel. Vi holdes ikke ansvarlig overfor deg dersom
siden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig i en periode. Du er selv ansvarlig for å holde alt
ved like for tilgang til nettsiden vår.
Du har også ansvar for å sikre at alle personer som har tilgang til nettsiden vår via din
internettforbindelse, er klar over disse bruksvilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at
de aksepterer disse.

ULOVLIG BRUK
Du kan kun bruke nettstedet vårt til lovlige formål. Du kan ikke bruke vårt nettsted:


På noen måte som bryter med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover og
regler.



På noen måte som er ulovlig eller uredelig, eller har en ulovlig eller uredelig hensikt eller
effekt.



Med det formål å på noen måte skade eller forsøke å skade mindreårige.



Til å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke er i
samsvar med våre innholdsstandarder.



Til å overføre eller skaffe sending av uoppfordret eller uautorisert reklame og
salgsfremmende materiale, eller noen annen form for tilsvarende handlinger (søppel).



Til å bevisst overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, ’trojanske
hester’, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, reklameprogrammer eller andre
skadelige programmer eller datakoder som er utviklet for å påvirke driften av
dataprogramvarer og maskinvarer.

Du er også innforstått med:


Ikke at reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen deler av nettstedet vårt i strid
med bestemmelsene i disse bruksvilkårene.



Ikke at bruke uten tillatelse, forstyrre eller ødelegge:
•

Deler av nettstedet vårt,

•

Utstyr eller nettverk som nettstedet er lagret på,

•

Programvare brukt til utførelsen av nettstedet vårt, eller

•

Utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart.

OPPHAVSRETTIGHETER
Vi står som eier/lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter på siden vår, og alt det innholdet
som er publisert på den. Dette er beskyttet av lover om opphavsrett og avtaler rundt om i verden,
og alle slike rettigheter forbeholdes.
Du kan skrive ut et eksemplar og laste ned utdrag av en hvilken som helst side fra nettstedet vårt til
personlig bruk, og du kan vise innhold som ligger på nettsiden vår til kollegaer.

Du må ikke endre papirkopier eller digitale kopier av materiale som du har skrevet ut eller lastet ned,
og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, videoer, lydsekvenser eller grafikk separat fra
eventuell medfølgende tekst.
Vår status (og eventuelle identifiserte bidragsyteres status) som forfattere av innhold på nettsiden
vår må alltid oppgis.
Du må ikke bruke noen deler av innholdet på nettstedet vårt til kommersielle formål, uten å få
tillatelse fra oss eller våre lisensgivere.
Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noe av innholdet på nettstedet vårt i strid med disse
vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke nettsiden vår opphøre umiddelbart. Du må, etter vår
vurdering, returnere eller ødelegge alle kopier du har laget av materialet vårt.

IKKE STOL KRITIKKLØST PÅ INFORMASJONEN
Innholdet på nettsiden vår er kun ment som generell informasjon. Det er ikke innhold som du
kritikkløst kan stole på. Du må få profesjonelle råd eller spesialistanbefalinger før du utfører eller
avstår fra handlinger på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.
Selv om vi søker å oppdatere informasjonen på nettsiden vår jevnlig, kan vi aldri garantere at
innholdet på nettstedet uttrykkelig eller implisitt er nøyaktig, fullstendig og nylig oppdatert.

ANSVARSBEGRENSNING
Ingenting i disse vilkårene for bruk utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade
som følge av vår uaktsomhet, svindel, uriktig informasjon, eller noe annet ansvar som ikke kan
utelukkes eller begrenses av gjeldende lovgivning.
I den grad loven tillater det, fraskriver vi oss alt ansvar, garantier eller andre betingelser som kan
gjelde for nettsiden vår eller noe innhold på den, enten direkte eller indirekte.
Vi kan ikke stå ansvarlig for brukeres eventuelle tap eller skader, inkludert kontraktsmessige tap,
tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet som oppstår under eller i
forbindelse med:


Bruk av, eller manglende evne til å bruke, vårt nettsted, eller



Bruk av, eller tillit til, innholdet som vises på nettstedet vårt.

Dersom du er en bedriftskunde, vær spesielt oppmerksom på at vi ikke kan stå ansvarlig for:


Tap av fortjeneste, salg, forretning eller inntekter,



Forretningsavbrudd,



Tap av forventede besparelser,



Tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme, eller



Noen former av indirekte tap eller deriverte skader.

Hvis du er forbrukerkunde, vær oppmerksom på at vi bare tillater innenlands og privat bruk av
nettsiden vår. Du er innforstått med å ikke benytte nettsiden vår til noen kommersielle eller
forretningsmessige formål, og vi har ikke noe ansvar overfor deg for eventuelle tap av fortjeneste, tap
av forretning, driftsavbrudd, eller tap av forretningsmuligheter.

Vi vil ikke stå ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av et virus, eller annet
teknologisk ødeleggende materiale som kan infisere datautstyret ditt, dataprogrammer eller annet
beskyttet materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt, eventuelt nedlasting av innhold fra det,
eller fra hvilken som helst annen tilknyttet nettside.
Vi står ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder knyttet til nettstedet vårt. Slike lenker bør aldri
tolkes som tilslutninger til oss. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som kan oppstå
på grunn av din bruk av disse.
Ulike begrensninger og unntak av ansvar vil gjelde forpliktelser som oppstår som et resultat av
enhver levering av varer til deg. Dette beskrives i våre leveringsbetingelser.

VIRUS
Internett er ikke en sikker kommunikasjonskilde, og vi kan derfor ikke garantere at nettstedet vårt vil
være sikkert eller fritt for feil eller virus. Du er selv ansvarlig for å konfigurere it-utstyr,
dataprogrammer og plattformer for å få tilgang til nettstedet vårt. Du bør bruke ditt eget
virusprogram.
Du må ikke misbruke nettsiden vår ved å bevisst tilføre virus, ’trojanske hester’, ormer, logiske
bomber eller annet materiale som kan være skadelig eller teknologisk ødeleggende. Du må ikke
forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren der nettstedet vårt er lagret eller noen
annen server, datamaskin eller database knyttet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe siden vår via
et ’denial-of-service angrep’ eller et distribuert ’denial-of-service angrep’. Vi vil rapportere alle slike
brudd til de relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre
identiteten din til dem. I tilfelle av et slikt brudd, vil retten din til å bruke nettstedet vårt opphøre
umiddelbart.
LENKING TIL NETTSTEDET VÅRT
Du kan lenke til nettsiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke
skader eller drar nytte av omdømmet vårt.
Du må ikke opprette en lenk slik at det tyder på noen form for tilknytning, godkjenning eller anbefaling
fra vår side som ikke eksisterer.
Nettsiden vår må ikke være innrammet på noen annen side, og du kan heller ikke opprette en lenk til
en annen del av nettstedet vårt enn til selve hjemmesiden.
Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelse til lenking uten varsel.
Nettstedet du lenker fra må på alle måter følge reglene i våre vilkår for bruk av nettsted.

TREDJEPARTSLENKER OG RESSURSER PÅ NETTSIDEN VÅR
Der hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser som leveres av
tredjeparter, er disse lenkene kun til din informasjon.
Vi har ingen kontroll over innholdet til disse nettstedene eller ressursene.

GJELDENDE LOV
Dersom du er forbruker, vær oppmerksom på at disse vilkårene for bruk er underlagt norsk lov.
For bedriftskunder reguleres disse bruksvilkårene av norsk lov.

KONTAKT OSS
Vennligst benytt kontaktopplysningene som står oppført under ’Kontakt oss’ på nettsiden vår,
dersom du ønsker å komme i kontakt med oss. http://www.brammer.no/Kontakt%20oss.htm
Takk for at du besøker nettsiden vår.

