
Terms & Conditions 

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING 

Genom att besöka prizmaconsulting.se OCH REGISTRERA DIG FÖR VÅRA TJÄNSTER 

GODKÄNNER DU VÅRA VILLKOR OCH VILLKOR. 

 

ÖVERSIKT 

Termerna "vi", "oss", "vår", "jag" avser prizmaconsulting.se. Uttrycket 

"Webbplats" avser prizmaconsulting.se. Termerna "användare", "du" och "din" 

avser webbplatsbesökare, kunder och andra användare av denna webbplats. 

Användning av prizmaconusulting.se, inklusive allt material som presenteras 

häri och alla onlinetjänster som tillhandahålls av prizmaconsulting 

("tjänsten"), omfattas av följande villkor. Dessa villkor gäller för alla 

webbplatsbesökare, kunder och alla andra användare av webbplatsen. Genom 

att använda webbplatsen eller tjänsten godkänner du dessa villkor utan 

ändringar och godkänner att du läser dem. 

 

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH SERVICE 

För att få åtkomst till eller använda webbplatsen måste du vara 18 år eller 

äldre och ha nödvändig befogenhet och befogenhet att ingå dessa villkor. 

Det är förbjudet för personer under 18 år att använda webbplatsen. 

Information som tillhandahålls på webbplatsen och i tjänsten kan komma att 

ändras. Webbplatsen ger ingen garanti för att informationen, oavsett källa 

("Innehållet"), är korrekt, fullständig, pålitlig, aktuell eller felfri. 

Prizmaconsulting avstår från allt ansvar för felaktigheter, fel eller 

ofullständighet i innehållet. 

 

KONTO SKAPANDE 

För att kunna använda Tjänsten kan du behöva uppge information om dig själv 

inklusive ditt namn, e-postadress och annan kontaktinformation. Du 

samtycker till att all registreringsinformation du ger till Sigrun alltid 

är korrekt, korrekt och uppdaterad. Du får inte utge dig för att vara någon 

annan eller ange kontoinformation eller annan e-postadress än din egen. 

Ditt konto får inte användas för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du 

får inte, vid användning av tjänsten, bryta mot några lagar i din 

jurisdiktion. 

 

LAGLIGA SYFTE 

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Du 

samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för alla inköp som görs av dig 

eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen. Du samtycker till 

att använda webbplatsen och att köpa tjänster eller produkter via 

webbplatsen för legitima, icke-kommersiella ändamål. Du får inte publicera 

eller överföra material på webbplatsen som kränker eller kränker andras 

rättigheter, eller som är hotande, kränkande, ärekränkande, ärekränkande, 

invaderande av integritets- eller publicitetsrättigheter, vulgärt, obscent, 

vanhäftigt eller på annat sätt anstötligt, innehåller skadligt formler, 

recept eller instruktioner, som uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett 

brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot 

någon lag. 

 

AVSLAG AV TJÄNSTER 

Tjänsterna erbjuds med förbehåll för att vi accepterar din beställning 

eller förfrågningar. Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon 

beställning, person eller enhet, utan skyldighet att ange skäl för detta. 

Ingen beställning anses accepterad av oss förrän betalningen har 

behandlats. Vi kan när som helst ändra eller avbryta någon aspekt eller 

funktion på webbplatsen eller tjänsten, förutsatt att vi uppfyller våra 

tidigare skyldigheter gentemot dig baserat på godkännande av din betalning. 

ORDERBEKRÄFTELSE 



Vi kommer att skicka dig e-post för att bekräfta din beställning och med 

information om service och / eller produktleverans. Om det finns ett fel i 

denna e-postbekräftelse är det ditt ansvar att informera oss så snart som 

möjligt. 

 

ANNULLERINGAR, ÅTERBETALNINGAR & RETURERINGAR 

Ditt köp av en produkt eller tjänst eller biljett till ett evenemang kan 

eller inte ger någon återbetalning. Varje specifik produkt, tjänst, 

händelse eller kurs anger sin egen återbetalningspolicy på sin 

försäljnings- / registreringssida. återbetalas inte och genom att 

registrera dig med en betalningsplan är du enligt lag skyldig att slutföra 

din betalningsplan. Läs mer detaljerade villkor på respektive 

försäljningssidor innan du registrerar dig. 

 

PRODUKTBESKRIVNING 

Vi strävar efter att beskriva och visa tjänsten så exakt som möjligt. Medan 

vi försöker vara så tydliga som möjligt när det gäller att förklara 

tjänsten, acceptera inte att webbplatsen är helt korrekt, aktuell eller 

felfri. Ibland kan vi korrigera fel i prissättning och beskrivningar. Vi 

förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta en beställning med en 

felaktig prislista. 

 

ORDERBEKRÄFTELSE 

Vi kommer att skicka dig e-post för att bekräfta din beställning och med 

information om service och / eller produktleverans. Om det finns ett fel i 

denna e-postbekräftelse är det ditt ansvar att informera oss så snart som 

möjligt. 

 

PRODUKTBESKRIVNING 

Vi strävar efter att beskriva och visa tjänsten så exakt som möjligt. Medan 

vi försöker vara så tydliga som möjligt när det gäller att förklara 

tjänsten, acceptera inte att webbplatsen är helt korrekt, aktuell eller 

felfri. Ibland kan vi korrigera fel i prissättning och beskrivningar. Vi 

förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta en beställning med en 

felaktig prislista. 

 

MATERIAL DU SÄNDER TILL WEBBPLATSEN 

Du får inte ladda upp, lägga upp eller på annat sätt göra tillgänglig på 

webbplatsen några konstverk, foton eller annat material (tillsammans 

"Material") som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt 

utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ägaren till upphovsrätten, 

varumärket, eller annan äganderätt, och bördan med att bestämma att något 

material inte är så skyddat ligger helt på dig. Du är ansvarig för skador 

som uppstår till följd av intrång i upphovsrätt, varumärken eller andra 

äganderätt eller annan skada som uppstår till följd av en sådan inlämning. 

För allt material som skickas in av dig till webbplatsen, intygar eller 

garanterar du automatiskt att du har befogenhet att använda och distribuera 

materialet, och att användningen eller visningen av materialet inte bryter 

mot lagar, regler, föreskrifter eller rättigheter för tredje fester. 

 

INTELLEKTUELL FASTIGHETSRÄTTIGHETER TILL DIN MATERIAL 

Vi hävdar inga immateriella rättigheter över det material du 

tillhandahåller till prizmaconsulting. Du behåller upphovsrätten och alla 

andra rättigheter som du med rätta kan inneha i allt innehåll som du 

skickar via webbplatsen eller tjänsten. Innehåll som du skickar till Sigrun 

förblir ditt i den utsträckning du har några juridiska anspråk däri. Du 

samtycker till att hålla Sigrun ofarligt från och mot alla anspråk, skulder 

och utgifter som uppstår till följd av eventuella eller faktiska 

upphovsrätts- eller varumärkesmissbruk eller intrång som påstås mot dig. 

Genom att publicera material på webbplatsen ger du oss en 

världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig licens för att använda 



materialet för marknadsförings-, affärsutvecklings- och 

marknadsföringsändamål. 

 

MATERIAL DU SÄNDER TILL WEBBPLATSEN 

Du får inte ladda upp, lägga upp eller på annat sätt göra tillgänglig på 

webbplatsen några konstverk, foton eller annat material (tillsammans 

"Material") som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt 

utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ägaren till upphovsrätten, 

varumärket, eller annan äganderätt, och bördan med att bestämma att något 

material inte är så skyddat ligger helt på dig. Du är ansvarig för skador 

som uppstår till följd av intrång i upphovsrätt, varumärken eller andra 

äganderätt eller annan skada som uppstår till följd av en sådan inlämning. 

För allt material som skickas in av dig till webbplatsen, intygar eller 

garanterar du automatiskt att du har befogenhet att använda och distribuera 

materialet, och att användningen eller visningen av materialet inte bryter 

mot lagar, regler, föreskrifter eller rättigheter för tredje fester. 

 

INTELLEKTUELL FASTIGHETSRÄTTIGHETER TILL DIN MATERIAL 

Vi hävdar inga immateriella rättigheter över det material du 

tillhandahåller till Sigrun. Du behåller upphovsrätten och alla andra 

rättigheter som du med rätta kan inneha i allt innehåll som du skickar via 

webbplatsen eller tjänsten. Innehåll som du skickar till Sigrun förblir 

ditt i den utsträckning du har några juridiska anspråk däri. Du samtycker 

till att hålla prizmaconsulting ofarligt från och mot alla anspråk, skulder 

och utgifter som uppstår till följd av eventuella eller faktiska 

upphovsrätts- eller varumärkesmissbruk eller intrång som påstås mot dig. 

Genom att publicera material på webbplatsen ger du oss en 

världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig licens för att använda 

materialet för marknadsförings-, affärsutvecklings- och 

marknadsföringsändamål. 

 

VÅRT INTELLEKTUELLA EGENDOM 

Webbplatsen och tjänsten innehåller immateriella rättigheter som ägs av 

prizmaconuslting, inklusive varumärken, upphovsrätt, äganderätt och annan 

immateriell egendom. Du får inte modifiera, publicera, sända, delta i 

överföring eller försäljning av, skapa härledda verk från, distribuera, 

visa, reproducera eller uppträda, eller på något sätt utnyttja i vilket 

format som helst av webbplatsen, tjänsten, innehållet eller immateriella 

rättigheter, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga medgivande. 

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort dig från tjänsten, utan 

återbetalning, om du blir upptagen i strid med denna policy för 

immateriella rättigheter. 

 

Följande är registrerade varumärken, gemensam lag och / eller lagstadgade 

varumärken eller servicemärken som tillhör prizmaconsulting eller tjänster 

som utvecklats och används på webbplatsen i framtiden. All anpassad grafik, 

ikoner, logotyper och servicenamn är registrerade varumärken, gemensam lag 

och / eller lagstadgade varumärken eller servicemärken som tillhör 

prizmaconsulting. Alla andra varumärken eller servicemärken tillhör 

respektive ägare. Ingenting i dessa användarvillkor ger dig rätt att 

använda något varumärke, servicemärke, logotyp och / eller namnet 

prizmaconsulting 

 

ANVÄNDNING AV INSPELNINGAR 

Observera att coachingsamtal, webbseminarier och andra ljud- och 

bildtjänster kan spelas in och kan användas i framtiden av prizmaconuslting 

för affärs- och reklammaterial eller i samband med försäljning av produkter 

eller tjänster såvida du inte specifikt begär något annat. Om du vill göra 

en sådan begäran, skicka ett e-postmeddelande till 

info@prizmaconusulting.se 

ÄNDRADE VILLKOR 



Vi kan när som helst ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft 

omedelbart efter meddelande till dig genom att vi publicerar de nya 

villkoren på denna webbplats. All användning av webbplatsen eller tjänsten 

efter att du fått ett meddelande innebär att du accepterar dessa ändringar. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera någon del av vår 

webbplats och tjänst, inklusive dessa villkor. Vi kommer att publicera de 

senaste versionerna på webbplatsen och lista de effektiva datumen på 

sidorna i våra allmänna villkor. 

 

ANSVARSBEGRÄNSNING 

DU GODKÄNNER ATT VI UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER SKA ANSVARA FÖR DIREKTA, 

INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJANDE, SPECIAL, PUNITIVA, EXEMPEL, ELLER ÖVRIGA 

SKADOR FÖR ATT DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN. SIGRUN ÄR INTE 

ANSVARIGT FÖR SKADOR I FÖRBINDELSE MED (I) NÅGOT FEL AV PRESTANDA, FEL, 

UTSLÄPP, TJÄNSTTAL, ANVÄNDNING, AVBRYTNING, RADERING, FEL, FÖRDRÖJNING 

ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, ELLER FEL, ELLER FEL, ELLER FEL, ELLER FEL 

(II) INTÄKTSFÖRLUST, FÖRSÄKRADE RESULTAT, AFFÄRSLÄNDER, BESPARINGAR, 

VILLMÄN ELLER DATA; OCH (III) TREDJE PARTS STYLL AV, FÖRTÄRKNING AV, 

OBEHÖRAD TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION 

ELLER FASTIGHET, Oavsett vår försummelse, brutto försummelse, misslyckande 

med en väsentlig ändamål, liksom TORT, ELLER NÅGON ANNAN TEORI OM RÄTTSLIGT 

ANSVAR. DE FÖREGÅENDE GÄLLER OCH OM PRIZMA HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN ELLER 

KAN HA FÖRUTSATT SKADAN. 

  

Ansvarsfriskrivning 

ALLA MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS LEVERERAS PÅ EN "SOM DET ÄR" 

OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND UTAN GARANTI AV NÅGOT SLUT, OCH UTTRYCKT ELLER 

UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDD 

GARANTIER FÖR SÄKERHETSFÖRÄNDRIGHET ELLER SÄKERHETSSÄKERHETSSÄKERHET ELLER 

GARANTIN FÖR IKKE ÖVERTRÄDELSE. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, GÖR VI 

INGEN GARANTI ATT (A) TJÄNSTERNA OCH MATERIALEN MÖTER DINA KRAV, (B) 

TJÄNSTERNA OCH MATERIALEN FÖRFÄLLAS, TIDLIGT, SÄKER ELLER FELFRI, (C) VARA 

RESULTATEN UPPFÄRD FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALEN VARAR 

EFFEKTIVA, NÄCKLIGA ELLER PÅLITLIG, ELLER (D) KVALITETEN AV NÅGRA 

PRODUKTER, TJÄNSTER, ELLER INFORMATION INKÖPT ELLER UPPFÅND AV DIG FRÅN 

WEBBPLATSEN FÖR OSS ELLER VÅRA FÖRMÅNADE FÖRMÅTT FRI FRÅN FEL, FEL ELLER 

FEL. 

DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER ANDRA FEL, FELAKTIGHETER ELLER 

TYPOGRAFISKA FEL. VI KAN GÖRA FÖRÄNDRINGAR AV MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ 

DENNA WEBBPLATS, INKLUDERAT PRISEN OCH BESKRIVNINGARNA AV NÅGRA PRODUKTER 

LISTADE HÄR, när som helst utan meddelande. MATERIALEN ELLER TJÄNSTERNA PÅ 

DENNA WEBBPLATSEN KAN ÄR INTE DATUM, OCH VI GÖR INGET ÅTAGANDE ATT 

UPPDATERA SÅLIGA MATERIAL ELLER TJÄNSTER. 

 

ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER NEDLADDNINGEN ELLER ANNAN FÖRVÄRV AV NÅGOT 

MATERIAL GENOM DENNA WEBBPLATS GÖRS PÅ DIN EGEN SKÖTSEL OCH RISK OCH MED 

DIN AVTAL ATT DU ENDAST ANSVARAR FÖR NÅGON SKADA PÅ DITT DATASYSTEM ELLER 

LOS AKTIVITETER. 

Genom din användning av webbplatsen kan du ha möjlighet att delta i 

kommersiella transaktioner med andra användare och leverantörer. Du 

bekräftar att alla transaktioner relaterade till varor eller tjänster som 

erbjuds av någon part, inklusive, men inte begränsat till köp villkoren, 

betalningsvillkoren, garantierna, garantierna, underhålls- och 

leveransvillkoren i samband med sådana transaktioner, är överens om enbart 

mellan säljaren eller köpare av sådana varor och tjänster och du. 

 

VI GER INGEN GARANTI FÖR NÅGRA TRANSAKTIONER GENOMFÖRD GENOM, ELLER I 

FÖRBINDELSE MED DENNA WEBBPLATS, OCH DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT SÅDANNA 

TRANSAKTIONER GÖR HELT PÅ DIN EGNA RISK. NÅGON GARANTI SOM LEVERERAS I 

FÖRBINDELSE MED NÅGRA PRODUKTER, TJÄNSTER, MATERIAL ELLER INFORMATION 

TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS 



ENDAST AV SÅDAN TREDJE PART, OCH INTE AV OSS ELLER NÅGON ANDRA AV VÅRA 

AFFILIER. 

Innehåll som är tillgängligt via den här webbplatsen representerar ofta 

åsikter och bedömningar från en informationsleverantör, webbplatsanvändare 

eller annan person eller enhet som inte är kopplad till oss. Vi stöder 

inte, och är inte heller ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten 

i, några åsikter, råd eller uttalanden från någon annan än en auktoriserad 

Sigrun-talesman som talar i hans / hennes officiella egenskap. Se de 

specifika redaktionella policyerna som publiceras på olika avsnitt på denna 

webbplats, om tillämpligt, för mer information, vilka policyer som 

införlivas genom hänvisning i dessa användarvillkor. 

Du förstår och samtycker till att tillfälliga avbrott i de tjänster som är 

tillgängliga via denna webbplats kan uppstå som normala händelser. Du 

förstår och samtycker vidare till att vi inte har någon kontroll över 

tredje parts nätverk som du kan komma åt under användningen av denna 

webbplats, och därför är förseningar och störningar av andra 

nätverksöverföringar helt utanför vår kontroll. 

Du förstår och samtycker till att de tjänster som finns tillgängliga på den 

här webbplatsen tillhandahålls "SOM DE ÄR" och att vi inte tar något ansvar 

för aktualitet, radering, felleverans eller underlåtenhet att lagra 

inställningar för användarkommunikation eller personalisering. 

VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV VISSA 

GARANTIER, SÅ NÅGRA AV OVANSTÅENDA BEGRÄNSNINGAR KAN INTE GÄLLA FÖR DIG. 

Inga professionella råd 

Informationen som finns i eller görs tillgänglig via denna webbplats 

(inklusive men inte begränsad till information som finns på anslagstavlor, 

i textfiler eller i chattar) kan inte ersätta eller ersätta tjänster för 

utbildade yrkesverksamma inom något område, inklusive men inte begränsat 

till, ekonomiska, medicinska, psykologiska eller juridiska frågor. I 

synnerhet bör du regelbundet konsultera en läkare i alla frågor som rör 

fysisk eller mental hälsa, särskilt när det gäller symtom som kan kräva 

diagnos eller läkarvård. Vi och våra licensgivare, dotterbolag eller 

leverantörer lämnar inga garantier angående behandling, handling eller 

användning av medicinering eller beredning av någon person som följer den 

information som erbjuds eller tillhandahålls på eller genom denna 

webbplats. Varken vi eller våra partners eller någon av deras dotterbolag 

kommer att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, följaktligen, 

speciella, exemplariska eller andra skador som kan uppstå, inklusive men 

inte begränsat till ekonomisk förlust, skada, sjukdom eller dödsfall. 

Uttalandena på denna webbplats är enbart författarens åsikt och får inte på 

något sätt tolkas som professionell rådgivning. 

Du ensam är ansvarig och ansvarig för dina beslut, handlingar och resultat 

i livet, och genom din användning av denna webbplats samtycker du till att 

inte försöka hålla oss ansvariga för sådana beslut, handlingar eller 

resultat, när som helst, under några omständigheter. 

TREDJEPARTSRESURSER 

Webbplatsen och tjänsten innehåller länkar till tredje parts webbplatser 

och resurser. Du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga eller 

ansvariga för tillgänglighet, noggrannhet, innehåll eller policyer för 

tredjepartswebbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller 

resurser innebär inte något stöd från eller anslutning till Sigrun. Du 

erkänner ensam ansvaret för och tar på dig alla risker som följer av din 

användning av sådana webbplatser eller resurser. 

Se tredjepartswebbplatsens egen sekretesspolicy och användarvillkor. 

Prizmaconsulting policyer och villkor gäller inte när du lämnar vår 

webbplats. 

ALLMÄN 

att lagarna i din jurisdiktion följs. 

Följande bestämmelser överlever utgången eller upphörandet av detta avtal 

av någon anledning: Ansvar, användarinlämningar, användarinlämningar - 

bild, video, ljudfil, skadestånd, jurisdiktion och fullständigt avtal. 



ERSÄTTNING 

Du ska skada oss och hålla oss skadliga från och mot alla förluster, 

skador, förlikningar, skulder, kostnader, avgifter, bedömningar och 

utgifter, samt tredjepartsanspråk och orsaker, inklusive, utan begränsning, 

advokatsalar, som uppstår om du bryter mot någon av dessa villkor, eller 

någon användning av dig av webbplatsen eller tjänsten. Du ska ge oss sådant 

hjälp, utan kostnad, som vi kan begära i samband med ett sådant försvar, 

inklusive, utan begränsning, att förse oss med sådan information, dokument, 

register och rimlig tillgång till dig, som vi anser nödvändigt. Du ska inte 

lösa något krav från tredje part eller avstå från något försvar utan vårt  

Ämnesrubrikerna i styckena och styckena i detta avtal ingår endast för 

föregående skriftliga medgivande. 

 

EFFEKTER AV RUBRIKER 

enkelhets skull och ska inte påverka uppbyggnaden eller tolkningen av någon 

av dess bestämmelser. 

 

HELT AVTAL; UTfall 

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Sigrun avseende webbplatsen 

och tjänsten och ersätter alla tidigare och samtida avtal, representationer 

och förståelser mellan oss. Inget avstående från någon av bestämmelserna i 

detta avtal från Sigrun ska anses eller utgöra ett avstående från någon 

annan bestämmelse, oavsett om det är liknande eller inte, och inte heller 

ska något undantag utgöra ett fortlöpande avstående. Inget undantag är 

bindande såvida det inte utförs skriftligt av Sigrun. 

LÄGGER MÄRKE TILL 

Alla meddelanden, förfrågningar, krav och annan kommunikation enligt detta 

avtal ska vara skriftliga och göras antingen via e-post eller konventionell 

post och skickas till: 

: 

info@prizmaconsulting.se 

Amprazis AB 

Box 436 55 HOVÅS, Sweden 

Meddelanden till dig kan skickas till adressen eller e-postmeddelandet som 

du har angett som en del av din registreringsinformation. Dessutom kan vi 

sända meddelanden eller meddelanden via webbplatsen för att informera dig 

om ändringar på webbplatsen eller andra viktiga frågor, och sådana 

sändningar ska utgöra ett meddelande till dig vid tidpunkten för 

sändningen. 

Elektronisk kommunikation 

När du besöker webbplatsen eller skickar e-post till prizmaconsulting 

kommunicerar du elektroniskt med oss. Du samtycker därmed till att ta emot 

meddelanden från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-

post eller genom att lägga upp meddelanden på webbplatsen. Du samtycker 

till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som 

vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att 

sådan kommunikation ska vara skriftlig. 

En tryckt version av detta avtal och alla meddelanden i elektronisk form 

ska vara tillåtna i rättsliga förfaranden eller administrativa förfaranden 

baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och på 

samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen 

genererades och underhålls i tryckt form. 

 

GÄLLANDE LAGAR; MÖTESPLATS; MEDLING 

Detta avtal ska tolkas i enlighet med och regleras av Schweiz lagar som 

tillämpas på kontrakt som utförs och utförs helt i kantonen Aargau. Den 

exklusiva platsen för alla skiljeförfaranden eller domstolsförfaranden 



baserade på eller som härrör från detta avtal, eller i samband med tvist 

inklusive krav som involverar Sigrun eller dess dotterbolag, dotterbolag, 

anställda, entreprenörer, tjänstemän, direktörer, 

telekommunikationsleverantörer och innehållsleverantörer ska Aarau, Aargau, 

Schweiz. Parterna är överens om att försöka lösa eventuella tvister, 

anspråk eller kontroverser som uppstår till följd av eller relaterar till 

detta avtal genom medling, som ska genomföras enligt de nuvarande 

medlingsförfarandena från CPR Institute for Conflict Prevention & 

Resolution eller något annat förfarande som parterna kan komma överens. 

Parterna är vidare överens om att deras respektive goda trosdeltagande i 

medling är ett villkor för att driva andra tillgängliga juridiska eller 

rättvisa åtgärder, inklusive tvister, skiljeförfaranden eller andra 

tvistlösningsförfaranden. 

ÅTERVINNING AV LITIGATIONSKOSTNADER 

Om någon rättslig åtgärd eller skiljeförfarande eller annat förfarande 

väcks för verkställighet av detta avtal, eller på grund av en påstådd 

tvist, brott, fallissemang eller felaktig framställning i samband med någon 

av bestämmelserna i detta avtal, den framgångsrika eller rådande parten 

eller parterna har rätt att återkräva skäliga advokatsalar och andra 

kostnader som uppkommit i den åtgärden eller förfarandet, utöver alla andra 

befrielser som den eller de kan ha rätt till. 

SEVERABILITET 

Om någon bestämmelse, bestämmelse, förbund eller villkor i detta avtal 

anses av en skiljeman eller domstol med behörig jurisdiktion vara ogiltig, 

ogiltig eller inte verkställbar, ska resten av avtalet förbli i full kraft 

och ska inte på något sätt påverkas, försämras eller ogiltigförklaras. 

UPPDRAG 

Dessa villkor är bindande och säkerställer till förmån för parternas 

efterträdare och uppdrag. Dessa villkor kan inte överlåtas, delegeras, 

underlicensieras eller på annat sätt överföras av dig. Varje överföring, 

tilldelning, delegering eller underlicens av dig är ogiltig. 

Uppdaterad: 14 maj 2021 

 


