
 
 

Vilkår for bruk 

 

Vi anbefaler alle brukere å lese bruksvilkårene her nøye før de får tilgang til og bruker nettstedet eller tjenestene. 

Du erkjenner følgende når du bruker våre produkter og tjenester: 

•  Nettstedet inkluderer data relatert til tredjepartsplattformer 

•  Nettstedet inneholder informasjon om tredjepartsplattformer for handel med kryptovaluta. Du er ansvarlig for å 

overholde vilkårene for bruk når du bruker nettstedet og tjenestene. 

Bruksvilkårene her er underlagt endringer, der du godtar slike endringer ved kontinuerlig bruk av våre tjenester. 

Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenestene våre hvis selskapet mener at en juridisk enhet i den relevante 

jurisdiksjonen bryter vilkårene her. 

Bruksvilkårene her inneholder vår personvernerklæring. Derfor godtar du vår personvernerklæring når du godtar 

vilkårene. 

 

Kvalifisering 

Du er kun kvalifisert til å bruke nettstedet og tjenestene våre hvis du er minst 18 år gammel. 

Verken selskapet eller dets representanter gir noen representasjon eller garanti, uttrykt eller underforstått, med hensyn til 

lovligheten av tjenestene eller noen enkeltpersons bruk av nettstedet og tjenestene, og vil ikke være ansvarlig for den 

enkeltes ulovlige til nettstedet og tjenestene våre. 

 

Begrensede territorier 

Uten å begrense det generelle av ovenstående, kan selskapet begrense enhver bruker fra nettstedet og tjenestene hvis 

brukeren ikke overholder de relevante vilkårene og retningslinjene. 

Hvis et juridisk eller regulatorisk miljø i det relevante territoriet vil føre til at selskapet utsettes for juridiske, regulatoriske, 

anerkjente eller økonomiske risikoer, vil ikke selskapet være ansvarlig for sin oppførsel i slikt territorium. 

 

Forbudte aktiviteter 

Du erkjenner at følgende aktiviteter er forbudt ved bruk av selskapets tjenester: 

•  Bruk nettstedet med den hensikt å laste opp, laste ned, distribuere, publisere eller overføre poster på en måte som 

bryter med rettigheter, for eksempel immaterielle rettigheter, sikkerhet og personvernrettigheter 

•  Bruk nettstedet og tjenestene til å skade, fornærme eller ærekrenke 

  

•  Opptegnelser som består av forskjellige programvareprogrammer som kan skade selskapets PC-strukturer eller på 

noen måte som begrenser eller hindrer andre fra å bruke nettstedet 

•  Opptegnelser som bryter enhver lov 

•  Opptegnelser som består av reklame uten selskapets godkjenning 

•  Fjerne eller endre eventuelle attribusjoner, kriminelle merknader eller andre proprietære betegnelser eller etiketter 

på nettstedet 

•  Utføre andre aktiviteter på nettstedet enn dets eneste formål 

•  Forstyrre andre brukeres bruk av nettstedet eller tjenestene 

•  Last opp eller overfør alt som fungerer som en passiv eller live plate uten selskapets autorisasjon, inkludert men ikke 

begrenset til informasjonskapsler, internettfeil eller andre sammenlignbare adware-enheter 

•  Juster eller grip inn i forsyningskoden til nettstedet og legg til programvare som kan skade eller skade selskapet, 

dets nettsted eller andre relevante parter 

•  Dekompilere, demontere eller omvendt konstruere noen av selskapets programvare på nettstedet eller tjenestene 

 

Hvis selskapet mener at din bruk av nettstedet eller tjenestene bryter med vilkårene her eller gjeldende lov, har selskapet 

rett til å utføre følgende: 

•  Endre din bruk av tjenestene 

•  Nekte din tilgang til nettstedet 



•  Endre bruken og tilgangen til tredjepartsarrangementer 

•  Foreta andre handlinger som selskapet finner passende for å beskytte sine interesser 

Immaterielle rettigheter 

Nettstedet, dets innholdsmateriale som videoer, tekster, bilder, logoer, design, lyder, figurer og annet innholdsmateriale 

som er inkludert på nettstedet, er selskapets eller relevante tredjeparters eneste eiendom. 

Selskapet beholder alle rettigheter, navn og interesser til nettstedet og leverte tjenester. Bortsett fra retten til å bruke 

nettstedet eller tjenestene i samsvar med vilkårene her, gir ikke bruk av nettstedet og tjenestene brukeren noen 

immaterielle rettigheter. 

I tillegg kan brukeren bare bruke nettstedet og tjenestene til personlige og ikke-kommersielle formål. Du har ikke lov og 

kan ikke tillate noen å modifisere, demontere, dekompilere, reversere, overføre, leie ut, underlisensiere, kopiere, 

distribuere, reprodusere, publisere, skrape, laste ned, legge ut og lage avledede verk eller markedsføre nettstedet på 

noen måte og dens innhold. 

  

Ansvarsbegrensning 

Du er eneansvarlig for å bruke nettstedet og tjenestene, der du erkjenner risikoen involvert. 

Selskapet fraskriver seg alle garantier, enten uttrykte eller underforståtte, med hensyn til nettstedet, tjenestene og din 

bruk av disse. Slik fraskrivelse inkluderer, uten begrensning, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et 

bestemt formål, ikke-krenkelse, autoritet, nytte, nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet. Denne ansvarsfraskrivelsen 

gjelder i den utstrekning loven tillater det. Som et resultat av dette, leveres tjenestene, innholdet og funksjonene som 

gjøres tilgjengelig på, åpnes via eller sendes fra nettstedet, "som de er", "som tilgjengelig" og "med alle feil." 

Uten å begrense det generelle av ovenstående fraskriver selskapet seg alt ansvar og ansvar for noen av følgende: 

•  Feil, utelatelser eller unøyaktig informasjon på nettstedet 

•  Avbrudd eller stopp i overføring av informasjon til eller fra nettstedet eller tjenestene 

•  Feil, virus og andre lignende trusler som kan være til eller gjennom nettstedet eller tjenestene 

 

Du samtykker i å utelukke selskapet fra tap som direkte eller indirekte forårsakes av nettstedet eller tjenestene, hvor du 

også godtar å ta fullt ansvar for eventuelle avgjørelser du tar basert på informasjonen fra nettstedet eller tjenestene. 

Når du bruker nettstedet eller tjenestene, eller annet innhold som du får tilgang til via eller lastet ned fra nettstedet, vil 

selskapet ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen spesielle, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, 

straffe- eller følgeskader av noen type, inkludert tapt fortjeneste eller tapt data, enten det er basert på en garanti, 

kontrakt, erstatning eller annen juridisk teori. Imidlertid, hvis den relevante rettsmyndigheten finner selskapet ansvarlig, 

skal dets juridiske ansvar ikke overstige 1000 USD. 

Det nevnte spørsmålet ovenfor om juridisk forpliktelse må følges i den grad det er tillatt i henhold til loven i det gjeldende 

landet. 

Du erkjenner at selskapet ikke er ansvarlig for brukerinnholdet eller ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra en 

tredjepart. Videre ligger risikoen for skade eller skade fra nevnte oppførsel helt hos brukeren. 

Selskapet er ikke alltid ansvarlig for alle problemer eller teknisk feil på mobilenheter, lokale nettverkslinjer, online 

datasystemer, servere eller leverandører, maskinvare, programvare, feil på grunn av tekniske problemer, overbelastning 

av besøkende på internett (eller utilgjengelighet av Internett), eller kompatibilitetsproblemer mellom nettstedet eller 

tjenestene og nettleseren din eller andre enheter. 

 


