BRUKSVILKÅR
Alle ECG-kompatible selskapsdata finnes på firmena-z.wko.at.
Bruken av denne nettsiden av Lyconet International AG (heretter kalt „Lyconet“) er
underlagt de bruksvilkårene som er angitt her. For Cashback World-medlemmer
gjelder
i
tillegg
de
inngåtte
generelle
vilkår
og
betingelser
og
tilleggsavtaledokumentene. For Lyconet Marketer gjelder Lyconet-avtalen. Brukere av
denne nettsiden godtar disse bruksvilkårene og samtykker i at Lyconet ikke kan holdes
ansvarlig for bruken av denne nettsiden. Lyconet kan til enhver tid endre og supplere
disse bruksvilkårene ved å oppdatere disse bruksvilkår.
Lyconet vil gjøre sitt beste for å presentere korrekt og oppdatert informasjon på denne
nettsiden. Imidlertid er informasjon og opplysninger på denne nettsiden uten garanti.
Brukere av denne nettsiden samtykker i at all tilgang og bruk av denne nettsiden og
dets innhold skjer på egen risiko. Lyconet er ikke ansvarlig for skade som følge av
tilgang, bruk eller manglende evne til å bruke denne nettsiden eller eventuelle feil eller
utelatelser på den.
Alle bilde-, tekst- og lydfiler samt animasjoner, videoer osv. og alle andre komponenter
på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett og kan ikke, helt eller delvis,
distribueres, lastes ned, endres, gjenbrukes, omdirigeres eller på annen måte brukes
uten eksplisitt og skriftlig forhåndstillatelse. I det interne nedlastningsområdet kan
disse filene bare brukes til privat bruk.
Lyconet forbeholder seg retten til eventuelt å ekskludere personer fra tjenesten og/eller
leveransen dersom det er gode grunner til å gjøre det.
For ulovlige aktiviteter eller informasjon tilført via lenker, som fører fra denne nettsiden
til tilbud på andre nettsider, samt innhold som tilbys av personer i kontaktutveksling i
vårt forum, er Lyconet kun ansvarlig hvis Lyconet har faktisk kunnskap og forutsatt at
Lyconet ikke umiddelbart agerer for å fjerne informasjonen eller blokkere tilgangen til
den. Diskriminerende, anstøtelig, moralsk forkastelig eller ulovlig innhold kan når som
helst fjernes av Lyconet.
Vi svarer gjerne på ytterligere spørsmål angående disse bruksvilkår og de generelle
vilkårene under:
Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Wien
Østerrike
E-post: international@lyconet.com

ANSVARSFRASKRIVELSE
1. Lyconet International AG (heretter „Lyconet“) påtar seg, med de begrensninger som
følger av norsk lov, intet ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten,
lovligheten og/eller kvaliteten på den angitte informasjonen. Dette gjelder også for alle
produkter og tjenester som tilbys på dette nettstedet, inkludert produktbeskrivelser,
priser og relatert informasjon om kontraktsparter av Lyconet. Tekniske feil og/eller
vedlikehold, og andre grunner (for eksempel re-lansering av nettsiden) kan føre til korte
eller lengre tap av tilgang. Lyconet garanterer ikke at nettsiden kan brukes eller
tilgjengeligheten av nettsiden. Krav mot Lyconet som gjelder materielle eller
immaterielle skader (for eksempel tapt fortjeneste, utgifter, skader på grunn av tapte
opplysninger eller data, krav på grunn av berikelse, saksomkostninger eller
kontraktetableringskostnader) ved bruk av angitt informasjon eller ved bruk av uriktige
og ufullstendige opplysninger er i utgangspunktet utelukket med mindre Lyconet
bevislig har handlet forsettlig eller har vært grovt uaktsom. Alle tilbud kan endres og er
uforpliktende. Lyconet forbeholder seg eksplisitt retten til å endre, komplettere eller
slette deler av nettsiden eller hele tilbudet eller til å innstille offentliggjøring midlertidig
eller permanent uten særskilt kunngjøring.
2. Videre er Lyconet ikke ansvarlig for hyperlinker og dets innhold. Lyconet påtar seg
ikke ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet, lovlighet eller kvalitet på
hyperlinker. Ethvert ansvar ligger hos tilbyderen av den nettsiden det er lenket til.
Lyconet har ingen innflytelse på nåværende og fremtidig design, innhold eller
forfatterskap av hyperlinker. Lyconet distanserer seg derfor herved uttrykkelig fra
innholdet i alle hyperlinker, som er endret etter at lenken ble opprettet, samt fra
eksterne poster i gjestebøker, diskusjonsfora og adresselister opprettet av Lyconet. En
permanent innholdskontroll av de linkede nettsidene uten konkrete indikasjoner på en
overtredelse er umulig, men hyperlinker vil bli fjernet umiddelbart etter at brudd har blitt
kjent.
3. Denne nettsiden kan kun brukes til informasjonsformål og til personlig og
forretningsformål. Alt innhold på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett. Dette
gjelder uavhengig av om innholdet blir gjort tilgjengelig mot betaling eller gratis.
Reproduksjon, bruk, utleie, publisering eller annen form for bruk er ikke tillatt uten
eksplisitt skriftlig samtykke fra Lyconet. Brudd på dette forbudet kan føre til juridiske
konsekvenser, særlig på grunnlag av kjennetegn/varemerkerett, opphavsrett og
konkurransebestemmelser. Lyconet forbeholder seg all opphavs-, varemerke- og
bruksrettigheter (rett til bruk av verk og bevilgning til bruk av verk) på denne nettsiden.
4. Lyconet legger stor vekt på aktsom og konfidensiell bruk av personopplysninger.
Hvis det finnes en mulighet for å oppgi person- eller forretningsopplysninger innenfor
internettilbudet (e-postadresser, navn, adresser), så oppgir brukerne disse
opplysningene på uttrykkelig frivillig basis.
5. Denne ansvarsfraskrivelsen skal betraktes som en del av internettilbudet. Hvis
seksjoner eller individuelle formuleringer i denne teksten ikke lenger eller ikke
fullstendig er i samsvar med gjeldende lov og regler, forblir innholdet og gyldigheten
av de andre delene i dette dokumentet ikke påvirket av dette.
6. Videre er Lyconet ikke ansvarlig for bruker-generert innhold som distribueres på
nettsiden. Lyconet er ikke ansvarlig for skader forårsaket av dette innholdet. Den
personen som skriver kommentarer/vurderinger på nettsiden, uavhengig av hvilken

type, er selv ansvarlig for sitt bidrag. Ved overtredelser rettet mot tredjeparter skal
Lyconet holdes skadesløs. Lyconet forbeholder seg retten til å slette innhold som er
ulovlig, i strid med god oppførsel eller på annen måte strider mot Lyconets omdømme.
Krav mot Lyconet kan ikke fremmes i disse tilfellene.

