ANVÄNDARVILLKOR
1. INTRODUKTION
Svenska Fönster AB (556064-8429), Snickarvägen 12, 8282 30, Edsbyn, (”Svenska
Fönster”) har utvecklat en app ("Tjänsten") som för närvarande finns för iPhone, iPad och
Android.
Svenska Fönster förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa användarvillkor.
Om ändringarna är väsentliga kommer Användaren att meddelas detta genom e-post.
Användaren har då en möjlighet att sluta använda Tjänsten och begära att alla uppgifter
raderas. I övrigt ansvarar användaren själv för att hålla sig uppdaterad avseende dessa
användarvillkor och bör läsa igenom dessa regelbundet.
Tjänsten är tillgänglig för användning genom att användaren skapar ett användarkonto. I
samband med registrering accepterer användaren dessa Användarvillkor ("Avtalet").
2. ÄGANDERÄTT OCH UPPHOVSRÄTT
2.1 Samtliga immateriella rättigheter och tillgångar som omfattas av och ingår i
Tjänsten, och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av denna
såsom programvara, utformning av gränssnitt, och systemarkitektur och design
tillhör Svenska Fönster eller dess licensgivare och får inte användas av Användaren i
en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i Tjänsten, eller som
uttryckligen anges i detta Avtal.
2.2 Under inga omständigheter förvärvar Användaren eller tredje man några
immateriella rättigheter till Tjänsten, till den programvara eller de tekniska lösningar
som används i Tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av
Svenska Fönster.
2.3 Svenska Fönster har rätt att använda all information som registreras, tillförs och
används i Tjänsten på det sätt som Svenska Fönster önskar, med undantag för
personuppgifter som behandlas av Svenska Fönster i enlighet med lag och dess
integritetspolicy (se nedan punkten 6). Svenska Fönster har således fulla rättigheter
till det material och den information som laddas upp i och anges i Tjänsten.
2.4 Med undantag för personuppgifter, ger Användaren Svenska Fönster härmed tillåtelse
att för obegränsad tid lagra den information som användaren laddat upp i Tjänsten.
3. ANVÄNDANDE
Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som
tillhandahålls av Svenska Fönster. För eget personligt och kommersiellt bruk är det
dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information som du tidigare laddat upp
från Tjänsten.
4. ANVÄNDARE
4.1 Användare får tillgång till Tjänsten via inloggning med användarnamn och lösenord.
Användaren ansvarar för att hålla dessa inloggningsuppgifter hemliga. Användaren
äger endast rätt att nyttja Tjänsten i eget namn och för egen räkning och/eller
tillsammans inom ett företag eller organisation.
4.2 Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering är
korrekta och fullständiga.
5. GARANTIFRISKRIVNING

Svenska Fönster tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick och lämnar inga garantier
angående korrekthet, funktion eller kvalitet. Svenska Fönster kan inte heller garantera
att Tjänsten är fri från avbrott, fel eller störningar.
6. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Användare godkänner genom detta Avtal Svenska Fönsters hantering av personuppgifter
i enlighet med Svenska Fönsters integritetspolicy [länk].
7. UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN
Användaren äger rätt att när som helst säga upp Avtalet och användandet av Tjänsten.
Uppsägning sker genom meddelande till Svenska Fönster genom att kontakta oss via epost eller telefon. Se www.svenskafonster.se. Svenska Fönster förbehåller sig rätten att
stänga av Användaren från tillgång till Tjänsten om Användaren bryter mot dessa villkor.
8. TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Tvister angående tolkning eller tillämpning av
detta Avtal skall avgöras av svensk domstol.

