
 
 

Vilkår for brug 

 

Vi råder alle brugere til at læse vilkårene for brug heri omhyggeligt, før de tilgår og bruger webstedet eller tjenesterne. 

Du anerkender følgende ved brug af vores produkter og tjenester: 

•  Siden indeholder data relateret til tredjepartsplatforme 

•  Webstedet indeholder oplysninger om tredjepartsplatforme til handel med kryptovalutaer. Du er ansvarlig for at 

overholde vilkårene for brug, når du bruger webstedet og tjenesterne. 

Betingelserne for brug heri er underlagt ændringer, hvor du accepterer sådanne ændringer ved kontinuerlig brug af vores 

tjenester. 

Vi forbeholder os retten til at begrænse vores tjenester, hvis virksomheden mener, at en juridisk enhed i den relevante 

jurisdiktion overtræder vilkårene heri. 

Betingelserne for brug heri omfatter vores privatlivspolitik. Derfor accepterer du vores privatlivspolitik, når du accepterer 

vilkårene. 

 

Berettigelse 

Du er kun berettiget til at bruge vores websted og tjenester, hvis du er mindst 18 år gammel. 

Hverken virksomheden eller dets repræsentanter giver nogen erklæringer eller garantier, udtrykt eller underforstået, med 

hensyn til lovligheden af tjenesterne eller nogen persons brug af webstedet og tjenesterne, og vil ikke være ansvarlige for 

den enkeltes ulovlige over for vores websted og tjenester. 

 

Begrænsede områder 

Uden at begrænse det generelle af ovenstående, kan virksomheden begrænse enhver bruger fra sit websted og 

tjenester, hvis brugeren ikke overholder de relevante vilkår og politikker. 

Hvis et juridisk eller regulatorisk miljø i det relevante område vil resultere i at udsætte virksomheden for juridiske, 

regulatoriske, velrenommerede eller økonomiske risici, så vil virksomheden ikke være ansvarlig for sin adfærd i et sådant 

område. 

 

Forbudte aktiviteter 

Du anerkender, at følgende aktiviteter er forbudt ved brug af virksomhedens tjenester: 

•  Brug webstedet med den hensigt at uploade, downloade, distribuere, offentliggøre eller overføre optegnelser på en 

måde, der krænker rettigheder, såsom intellektuel ejendomsret, sikkerhed og privatlivsrettigheder 

•  Brug webstedet og tjenesterne til at skade, fornærme eller ærekrænke 

  

•  Optegnelser, der består af forskellige softwareprogrammer, som kan skade virksomhedens pc-strukturer eller på 

nogen måde, der begrænser eller forhindrer andre i at bruge webstedet 

•  Optegnelser, der overtræder enhver lov 

•  Optegnelser, der består af reklamer uden virksomhedens godkendelse 

•  Fjern eller modificere eventuelle tilskrivninger, strafferetlige meddelelser eller andre proprietære betegnelser eller 

etiketter på webstedet 

•  Udføre andre aktiviteter på webstedet end dets eneste formål 

•  Forstyrre andre brugeres brug af webstedet eller tjenesterne 

•  Upload eller transmitter noget, der fungerer som en passiv eller live-optagelse uden virksomhedens tilladelse, 

inklusive men ikke begrænset til cookies, internetfejl eller andre sammenlignelige adware-enheder 

•  Juster eller gribe ind i forsyningskoden for webstedet og tilføj enhver software, der kan skade eller skade 

virksomheden, dets websted eller andre relevante parter 

•  Dekompilere, adskille eller reverse-engineer nogen af virksomhedens softwareprogrammer på dets websted eller 

tjenester 

 



Hvis virksomheden mener, at din brug af webstedet eller tjenesterne overtræder vilkårene heri eller enhver gældende 

lov, har virksomheden ret til at udføre følgende: 

•  Ændre din brug af Tjenesterne 

•  Nægt din adgang til webstedet 

•  Ændre din brug og adgang til tredjepartsbegivenheder 

•  Foretag andre handlinger, som virksomheden finder passende for at beskytte sine interesser 

Intellektuelle ejendomsrettigheder 

Webstedet, dets indholdsmateriale såsom videoer, tekster, fotos, logoer, designs, lyde, figurer og andet 

indholdsmateriale, der er inkluderet på webstedet, er selskabets eller de relevante tredjeparters eneeje. 

Virksomheden bevarer alle rettigheder, navne og interesser til webstedet og leverede tjenester. Ud over retten til at bruge 

webstedet eller tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene heri, giver brugen af webstedet og tjenesterne ikke 

brugeren nogen intellektuel ejendomsret. 

Derudover må brugeren kun bruge webstedet og tjenesterne til personlige og ikke-kommercielle formål. Du har ikke 

tilladelse til og kan ikke tillade nogen at ændre, adskille, dekompilere, reverse engineering, overføre, leje, underlicensere, 

kopiere, distribuere, reproducere, genudgive, skrabe, downloade, poste og skabe afledte værker eller promovere 

webstedet og på nogen måde. dens indhold. 

  

Ansvarsbegrænsning 

Du er alene ansvarlig for at bruge webstedet og tjenesterne, hvor du anerkender de involverede risici. 

Virksomheden fraskriver sig alle garantier, hvad enten de er udtrykt eller underforstået, med hensyn til webstedet, 

tjenesterne og din brug deraf. En sådan fraskrivelse omfatter, uden begrænsning, de underforståede garantier for 

salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, autoritet, anvendelighed, nøjagtighed, fuldstændighed og 

aktualitet. Denne ansvarsfraskrivelse gælder i det fulde omfang tilladt ved lov. Som et resultat heraf leveres Tjenesterne, 

indholdet og mulighederne, der er tilgængelige på, tilgås via eller sendt fra webstedet, "som de er", "som de er 

tilgængelige" og "med alle fejl". 

Uden at begrænse det generelle af ovenstående fraskriver virksomheden sig ethvert ansvar og ansvar for et af følgende: 

•  Fejl, udeladelser eller unøjagtige oplysninger på webstedet 

•  Afbrydelser eller stop i overførsel af information til eller fra webstedet eller tjenesterne 

•  Bugs, vira og andre lignende trusler, der kan være til eller gennem webstedet eller tjenesterne 

 

Du accepterer at udelukke virksomheden fra ethvert tab, der direkte eller indirekte er forårsaget af webstedet eller 

tjenesterne, hvor du også accepterer at tage det fulde ansvar for eventuelle beslutninger, du træffer baseret på 

oplysningerne fra webstedet eller tjenesterne. 

Når du bruger webstedet eller tjenesterne eller andet indhold, der tilgås via eller downloades fra webstedet, vil selskabet 

ikke være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen særlige, direkte, indirekte, tilfældige, særlige, strafbare 

eller følgeskader af evt. form, herunder enhver tabt fortjeneste eller tabte data, uanset om det er baseret på en garanti, 

kontrakt, erstatning eller anden juridisk teori. Men hvis den relevante retslige myndighed finder virksomheden ansvarlig, 

må dens juridiske ansvar ikke overstige 1.000 USD. 

Ovennævnte spørgsmål om juridisk forpligtelse skal følges i videst muligt omfang tilladt i henhold til lovgivningen i det 

gældende land. 

Du anerkender, at virksomheden ikke er ansvarlig for brugerindholdet eller enhver ærekrænkende, stødende eller ulovlig 

adfærd fra en tredjepart. Endvidere ligger risikoen for skade eller beskadigelse af den nævnte adfærd helt hos Brugeren. 

Virksomheden er ikke altid ansvarlig for alle problemer eller teknisk fejlfunktion af enhver mobilenhed, lokale 

netværkslinjer, online computersystemer, servere eller udbydere, hardware, software, fejl på grund af tekniske 

problemer, overbelastning af webstedsbesøgende på internettet (eller utilgængelighed af internettet), eller 

kompatibilitetsproblemer mellem webstedet eller tjenesterne og din browser eller andre enheder. 

 


