WEBBPLATSENS ANVÄNDARVILLKOR
Webbplatsen www.sagafurs.com (”Webbplatsen”) upprätthålls av Saga Furs Oyj. Användning av
Webbplatsen förutsätter att dessa villkor och föreskrifter som reglerar användningen av
Webbplasten godkänns.
Genom att använda Webbplatsen förbinder sig användaren att följa dessa villkor och föreskrifter
inklusive eventuella ändringar i dessa villkor och föreskrifter eller i själva Webbplatsen.
Användaren försäkrar att inte använda Webbplatsen till något olagligt ändamål eller till något
annat ändamål som är förbjudet enligt dessa villkor och föreskrifter.
Saga Furs Oyj har rätt att när som helst förhindra eller omöjliggöra användarens tillträde till
Webbplatsen. Om användaren inte godkänner dessa villkor och föreskrifter bör användaren
omedelbart avlägsna sig från Webbplatsen. Vi uppmuntrar användaren att läsa igenom dessa
användarvillkor med jämna mellanrum, eftersom ändringar kan göras till dem utan särskilt
meddelande därom.
Ifall användaren finner fel på Webbplatsen ombes användaren att informera Saga Furs Oyj därom
per e-post (adress: info@sagafurs.com).
UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN
Innehållet på Webbplatsen skyddas av finska och internationella upphovsrättslagar och
konventioner. Allt material på Webbplatsen, inklusive bland annat texten, bilderna, filmerna,
musiken och mjukvaran tillhör Saga Furs Oyj. All kopiering, bearbetning, nedladdning,
exploatering eller distribution av materialet på Webbplatsen är, oavsett form, strikt förbjuden om
inte annat överenskommits eller explicit nämnts. Saga Furs Oyj vidhåller alla rättigheter, som
inte här explicit beviljats.
Alla de affärssignum och kännetecken, liksom härmed förknippade varumärken, produkt- och
tjänstnamn, slogan och logotyper som förekommer på Webbplatsen är Saga Furs Oyj:s och
eventuella tredje parters egendom och får inte användas på något sätt utan Saga Furs Oyj:s eller
behörig tredje parts på förhand givna skriftliga samtycke därtill. Användningen av denna
Webbplats ger inte användaren någon licens eller rätt att använda de varumärken, kännetecken,
affärssignum, produkt- eller tjänstnamn, slogan eller logotyper utan på förhand givet skriftligt
samtycke av Saga Furs Oyj eller behörig tredje part.
ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
Webbplatsen är enbart avsedd för användarens personliga, icke-kommersiella bruk om inte annat
meddelats.
Användningen av pressmeddelanden och annat material som är avsett för offentligheten som är
tillgängligt på Webbplatsen är tillåten i offentlig kommunikation, förutsatt att källan anges vid
användningen.
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LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser upprätthållna och ägda av tredje parter. Saga
Furs Oyj har länkat till dessa webbplatser enbart för att underlätta användarens användning av
Webbplatsen. När användaren förflyttar sig genom länkar till tredje parters webbplatser bör
användaren före användning av dessa bekanta sig med och acceptera eventuella användarvillkor
som styr dessa webbplatser. När användaren förflyttar sig till länkade webbplatser accepterar
användaren att webbplatserna inte kontrolleras av Saga Furs Oyj och att Saga Furs Oyj inte har
möjlighet att påverka webbplatsernas innehåll. Eftersom Saga Furs Oyj inte har möjlighet att
övervaka dylika tredje parters webbplatser ansvarar Saga Furs Oyj inte heller för tillgängligheten
av dessa eller för innehåll, reklam, produkter eller annat material tillgängligt på dessa
webbplatser. Saga Furs Oyj är vidare inte ansvarig eller ersättningsskyldig, varken direkt eller
indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller uppkommit av eller i samband med nyttjande
av eller tillit till sådant innehåll eller sådana varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via
dylika tredje parters webbplatser.
INSÄNT MATERIAL
Ifall användaren sänder material till Saga Furs Oyj t.ex. per e-post eller genom Webbplatsen skall
användaren genom skäliga åtgärder på förhand försäkra att det insända materialet (a) inte
innehåller något olagligt, kränker någons rättigheter, är opassande eller på annat sätt olämpligt
att publicera och (b) inte innehåller virus eller andra förstörande eller destruktiva element. Vidare
skall användaren försäkra sig om att denne innehar alla rättigheter till det material som
användaren lämnar in till Saga Furs Oyj och att Saga Furs Oyj har rätt att använda, publicera,
bearbeta och distribuera materialet i fråga utan att hamna erlägga ersättning till användaren.
Användaren förbinder sig till att underlåta att vidta åtgärder gentemot Saga Furs Oyj med
anknytning till det material som användaren lämnat in till Saga Furs Oyj samt att skäligen bistå
Saga Furs Oyj vid eventuella tredje parters rättsåtgärder och skadeståndsanspråk som riktas mot
Saga Furs Oyj och som har anknytning till material insänt av användaren. Vidare förbinder sig
användaren till att ersätta Saga Furs Oyj för all skada orsakad av dylika tredje parters anspråk.
Saga Furs Oyj kontrollerar inte det material som användaren lämnar in och är inte ansvarig för
materialet inlämnat av användaren. Saga Furs Oyj har rätt att när som helst avlägsna material
inlämnat av användaren från Webbplatsen.
INGA GARANTIER
Även om Saga Furs Oyj genom alla skäliga åtgärder försökt försäkra att Webbplatsens innehåll är
riktigt och korrekt bör användaren vara medveten om att innehållet kan vara inkorrekt, oprecist
eller föråldrat. Webbplatsens innehåll ändras regelbundet och Saga Furs Oyj kan göra
förbättringar och förändringar i innehållet när som helst.
Användaren förstår och accepterar att (a) nyttjandet av Webbplatsen sker på egen risk; (b)
Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några som helst garantier; (c) Saga Furs Oyj
inte garanterar att (I) Webbplatsen motsvarar användarens förväntningar, (II) Webbplatsen
kommer att tillhandahållas utan avbrott eller i realtid, vara säker eller felfri eller att (III) den på
Webbplatsen tillgängliga informationen motsvarar användarens förväntningar; (d) användaren
själv ansvarar för skada som orsakats ditt datasystem eller förlust av data som härrör från
nedladdning av innehåll från Webbplatsen; och (e) inget råd eller information, vare sig skriftlig
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eller muntlig, som erhållits från Saga Furs Oyj eller Webbplatsen konstituerar någon rättsligt
bindande garanti.
ANSVARSFRISKRIVNING
ANVÄNDAREN FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT SAGA FURS OYJ ALDRIG ANSVARAR FÖR DIREKT,
INDIREKT, MEDELBAR, OMEDELBAR, ELLER TILLFÄLLIG SKADA, INKLUSIVE FÖRSENING,
FÖRLUST PÅ GRUND AV UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER UTEBLIVEN
VINST, INKOMST, GOODWILL ELLER FÖRLUST AV RÄTTEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER
FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN EKENOMISK FÖRLUST SOM BEROR PÅ (A) ANVÄNDNINGEN AV
WEBBPLATSEN ELLER UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN; (B) DATA ELLER
INFORMATION SOM GJORTS TILLGÄNGLIG GENOM WEBBPLATSEN ELLER MEDDELANDE SOM
MOTTAGITS GENOM WEBBPLATSEN; (C) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER FÖRÄNDRING AV
DATAÖVERFÖRINGAR; ELLER (D) ANDRA FÖRHÅLLANDEN HÄNFÖRLIGA TILL TJÄNSTEN,
OAVSETT OMSAGA FURS OYJ INFORMERATS OM RISKEN FÖR DYLIK SKADA ELLER INTE.
SAGA FURS OYJ:S ANSVAR UPPGÅR HÖGST TILL DET ANSVAR SOM TILLFALLER SAGA FURS OYJ
MED STÖD AV TVINGANDE FÖRESKRIFTER I FINSK LAGSTIFTNING.
TILLÄMPLIG LAG OCH LAGA FORUM
Finsk lag skall tillämpas på dessa villkor och föreskrifter samt på förhållandet mellan användaren
och Saga Furs Oyj. Eventuella tvister skall avgöras i finsk allmän domstol, antingen Helsingfors
tingsrätt eller den allmänna tingsrätten på svarandens hemort.
IKRAFTTRÄDELSE OCH ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN SAMT KONTAKTUPPGIFTER
Dessa villkor träder i kraft 28.2.2012 och är i kraft tills vidare. Saga Furs Oyj bibehåller rätten att
när som helst ändra villkoren och föreskrifterna utan särskilt meddelande därom. Saga Furs Oyj
har även rätt att när som helst begränsa användarens tillgång till Webbplatsen samt lägga ner
Webbplatsen och eller dess tjänster eller delar därav.
Om användaren har frågor angående dessa användarvillkor ombeds användaren att kontakta
Saga Furs Oyj Mårtensbyvägen 48, 01601 Vanda, info@sagafurs.com, telefon (09) 849 81.
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