
 
 

Villkor 

 

Vi råder alla användare att läsa användarvillkoren häri noggrant innan de går in på och använder webbplatsen eller 

tjänsterna. 

Du bekräftar följande när du använder våra produkter och tjänster: 

•  Webbplatsen innehåller data relaterade till tredje parts plattformar 

•  Webbplatsen innehåller information om tredje parts plattformar för handel med kryptovalutor. Du ansvarar för att 

följa användarvillkoren när du använder webbplatsen och tjänsterna. 

Användarvillkoren häri är föremål för ändringar, där du samtycker till sådana ändringar vid kontinuerlig användning av 

våra tjänster. 

Vi förbehåller oss rätten att begränsa våra tjänster om företaget anser att någon juridisk person i den relevanta 

jurisdiktionen bryter mot villkoren häri. 

Användarvillkoren häri utgör vår integritetspolicy. Därför samtycker du till vår integritetspolicy när du accepterar villkoren. 

 

Behörighet 

Du är endast berättigad att använda vår webbplats och våra tjänster om du är minst 18 år gammal. 

Varken företaget eller dess representanter lämnar några utfästelser eller garantier, uttryckta eller underförstådda, 

beträffande lagenligheten av tjänsterna eller någon individs användning av webbplatsen och tjänsterna, och kommer inte 

att hållas ansvariga för individens olagliga till vår webbplats och tjänster. 

 

Begränsade territorier 

Utan att begränsa det allmänna i ovanstående kan företaget begränsa alla användare från sin webbplats och tjänster om 

användaren inte följer de relevanta villkoren och policyerna. 

Om någon rättslig eller regulatorisk miljö i det relevanta territoriet kommer att resultera i att företaget utsätts för juridiska, 

regulatoriska, välrenommerade eller ekonomiska risker, kommer företaget inte att vara ansvarigt för sitt beteende i 

sådant territorium. 

 

Förbjudna aktiviteter 

Du bekräftar att följande aktiviteter är förbjudna vid användning av företagets tjänster: 

•  Använd webbplatsen med avsikten att ladda upp, ladda ner, distribuera, publicera eller överföra poster på ett sätt 

som bryter mot några rättigheter, såsom immateriella rättigheter, säkerhet och integritetsrättigheter 

•  Använd webbplatsen och tjänsterna för att skada, förolämpa eller förtala 

  

•  Dokument som består av olika programvaror som kan skada företagets PC-strukturer eller på något sätt som 

begränsar eller hindrar andra från att använda webbplatsen 

•  Uppteckningar som bryter mot någon lag 

•  Register som består av reklam utan företagets godkännande 

•  Ta bort eller ändra eventuella tillskrivningar, brottsmeddelanden eller andra äganderättsbeteckningar eller etiketter 

på webbplatsen 

•  Utföra andra aktiviteter på webbplatsen än dess enda syfte 

•  Störa andra användares användning av webbplatsen eller tjänsterna 

•  Ladda upp eller överför allt som fungerar som en passiv eller live-post utan företagets auktorisation, inklusive men 

inte begränsat till cookies, internetbuggar eller andra jämförbara adware-enheter 

•  Justera eller ingripa i leveranskoden för webbplatsen och lägg till all programvara som kan skada eller skada 

företaget, dess webbplats eller andra relevanta parter 

•  Dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera något av företagets program på dess webbplats eller tjänster 

 

Om företaget anser att din användning av webbplatsen eller tjänsterna bryter mot villkoren häri eller någon tillämplig lag, 

har företaget rätt att utföra följande: 



•  Ändra din användning av tjänsterna 

•  Neka din åtkomst till webbplatsen 

•  Ändra din användning och åtkomst till tredjepartshändelser 

•  Vidta andra åtgärder som företaget anser lämpliga för att skydda sina intressen 

Immateriella rättigheter 

Webbplatsen, dess innehållsmaterial såsom videor, texter, foton, logotyper, mönster, ljud, figurer och annat 

innehållsmaterial som ingår på webbplatsen är företagets eller relevanta tredje parters ensamrätt. 

Företaget behåller alla rättigheter, namn och intressen till webbplatsen och tillhandahållna tjänster. Förutom rätten att 

använda webbplatsen eller tjänsterna i enlighet med villkoren häri, ger användningen av webbplatsen och tjänsterna inte 

användaren några immateriella rättigheter. 

Dessutom får användaren endast använda webbplatsen och tjänsterna för personliga och icke-kommersiella ändamål. 

Du är inte tillåten och kan inte tillåta någon att modifiera, demontera, dekompilera, reverse engineering, överföra, hyra, 

underlicensiera, kopiera, distribuera, reproducera, återpublicera, skrapa, ladda ner, publicera och skapa härledda verk 

eller marknadsföra webbplatsen och på något sätt dess innehåll. 

  

Ansvarsbegränsning 

Du är ensam ansvarig för att använda webbplatsen och tjänsterna, där du erkänner riskerna. 

Företaget frånsäger sig alla garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, med avseende på webbplatsen, tjänsterna 

och din användning av den. Sådan friskrivning inkluderar, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet, 

lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, auktoritet, användbarhet, noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Denna 

ansvarsfriskrivning gäller i den utsträckning som lagen tillåter. Som ett resultat av detta, tillhandahålls tjänsterna, 

innehållet och funktionerna som görs tillgängliga på, nås via eller skickas från webbplatsen "i befintligt skick", "som 

tillgängligt" och "med alla fel". 

Utan att begränsa det allmänna i ovanstående frånsäger sig företaget allt ansvar och ansvar för något av följande: 

•  Misstag, utelämnanden eller felaktig information som finns på webbplatsen 

•  Avbrott eller stopp i överföringen av information till eller från webbplatsen eller tjänsterna 

•  Buggar, virus och andra liknande hot som kan vara till eller genom webbplatsen eller tjänsterna 

 

Du samtycker till att utesluta företaget från alla förluster som direkt eller indirekt orsakas av webbplatsen eller tjänsterna, 

där du också samtycker till att ta fullt ansvar för alla beslut du fattar baserat på informationen från webbplatsen eller 

tjänsterna. 

När du använder webbplatsen eller tjänsterna, eller något annat innehåll som nås via eller laddas ner från webbplatsen, 

kommer företaget inte att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några speciella, direkta, indirekta, 

tillfälliga, speciella, straff- eller följdskador av någon typ, inklusive förlorad vinst eller förlorad data, oavsett om det är 

baserat på en garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori. Men om den relevanta rättsliga myndigheten 

finner företaget ansvarigt, ska dess juridiska ansvar inte överstiga 1 000 USD. 

Den ovan nämnda frågan om rättslig skyldighet måste följas i den utsträckning som lagen tillåter i det tillämpliga landet. 

Du bekräftar att företaget inte är ansvarigt för användarinnehållet eller något ärekränkande, stötande eller olagligt 

beteende från tredje part. Dessutom ligger risken för skada eller skada av nämnda beteende helt på Användaren. 

Företaget är inte alltid ansvarigt för alla problem eller tekniska fel på någon mobil enhet, lokala nätverkslinjer, online 

datorsystem, servrar eller leverantörer, hårdvara, mjukvara, fel på grund av tekniska problem, överbelastning av 

webbplatsbesökare på internet (eller otillgänglighet av internet), eller kompatibilitetsproblem mellan webbplatsen eller 

tjänsterna och din webbläsare eller andra enheter. 

 


