Avtalevilkår
for Bruksrett til eDoc4ALL, en nettjeneste fra Selby AS
Sørg for å lese vilkårene nedenfor, da de dekker vilkårene som gjelder din bruksrett i bruk av
eDoc4ALL fra selby.no-nettstedet, inkludert eventuelt innhold eller tjenester tilgjengelig via et slikt
nettsted (referert til som "Våre Tjenester"). Selby kan endre vilkårene for tjenesten fra tid til annen.
Ved å fortsette å bruke våre tjenester etter slike modifikasjoner, godtar du å være bundet av slike
endringer i vilkårene for bruk. Din bruk av innhold eller våre tjenester tilgjengelig via tjenesten kan
være gjenstand for din aksept av separate avtaler med Selby eller tredjeparter.
Du erkjenner og godtar at du må: (a) sørge for din egen tilgang til Internett og betale eventuelle
servicegebyrer knyttet til slik tilgang, og (b) selv holde alt av utstyr som er nødvendig for at du skal få
en slik forbindelse til Internett, inkludert datamaskin og nettilkobling.
Du samtykker i at bruk av tjenesten, inkludert appletter, programvare, innhold og tjenester brukes
helt på egen risiko. Tjenesten leveres "som den er" uten garanti av noe slag, hverken uttrykt eller
underforstått, og Selby og dens leverandører fraskriver seg alle garantier, inkludert, men ikke
begrenset til:
1. Eventuelle garantier om tilgang til tjenesten, tilgjengeligheten, nøyaktigheten, nytten av innhold, produktet eller tjenestene, og
2. Eventuelle garantier om eiendomsretten, garanti for ikke-krenkelse, garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.
Selby garanterer ikke at tjenesten ikke kan bli utsatt for virus, er fri for bugs, feil eller andre programbegrensninger i eDoc4ALL, ei heller for
tilgang til Internett eller andre tjenester eller innhold tilgjengelig gjennom tjenesten.
Hele ansvaret for Selby og dets representanter (som definert nedenfor) skal av en eller annen grunn være begrenset kun til det beløpet
som kunden betaler for den relaterte tjenesten eller innhold kjøpt fra Selby, deres autoriserte forhandlere eller deres tjenesteleverandører.
I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil Selby og dets tilknyttede selskaper, lisensgivere, tredjepartsinnhold eller
tjenesteleverandører, distributører, forhandlere eller leverandører ("representanter") ikke være ansvarlige for indirekte, spesielle, tilfeldige
eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til: erstatning for tap av virksomhet, tap av fortjeneste, investering eller lignende), enten
basert på brudd av kontrakt, brudd på garanti, erstatning (inkludert uaktsomhet), produktansvar eller annet, selv om Selby eller
representantene har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv om det finnes en løsning som er beskrevet her mislyktes i det
vesentlige formålet. Begrensningene for erstatningene som er angitt ovenfor er grunnleggende elementer i kontraktsgrunnlaget mellom
Selby og deg. Selby kunne ikke ha levert denne tjenesten til deg uten slike begrensninger.

Selby er eieren og / eller autorisert bruker av et registrert varemerke, varemerke og / eller
tjenestemerke som vises på dette nettstedet, og er underlagt copyright. Eier eller lisensinnehaver av
innholdet og / eller informasjonen på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til noen
skjermbilder som vises på nettstedet og / som eier eller lisensinnehaver for programvare som kjører
dette nettstedet kan du ikke laste ned og / eller lagre en kopi av noe av skjermbildene, med mindre
annet er angitt i disse vilkårene for bruk. Du kan imidlertid skrive ut en kopi av informasjonen på
dette nettstedet for din personlig bruk eller notat. Hvis du bruker denne siden på annen måte,
bortsett fra som annet angitt ovenfor, kan du bryte med copyright og andre lover i Norge, som da
kan medfølge sanksjoner. Selby gir ikke noen lisens eller annen autorisasjon til enhver bruk av sine
varemerker, registrerte varemerker, tjenestemerker eller annet opphavsrettsbeskyttet materiale
eller annen intellektuell eiendom ved å plassere dem på dette nettstedet.
Selby forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å endre informasjonen om våre tjenester, inkludert,
men ikke begrenset til, funksjonene, tjenestene eller annet informasjon. Innholdet som presenteres
på dette nettstedet kan variere avhengig av nettleserens begrensninger.

Hvis du klikker på visse lenker på dette nettstedet, kan det føre deg til andre nettsteder hvor Selby
ikke påtar seg noe ansvar for innhold, tilgjengelighet eller på annen måte dets funksjonalitet.
Du erkjenner at alle dine økonomiske data lagret i eDoc4ALL er din eiendom og ikke eiendommen til
Selby. Selby skal ikke avsløre noen av disse dataene i enhver form til personer som du ikke har gitt
tilgang til dataene, med unntak av det som er oppgitt under.
Selby har ingen forpliktelse til å overvåke tjenesten, men du erkjenner og godtar at Selby har rett til å
overvåke tjenesten elektronisk fra tid til annen, og eventuelt oppgi informasjon som etter behov er
nødvendig eller hensiktsmessig for å tilfredsstille enhver lov, forskrift eller forespørsel fra
myndighetene, om å drive tjenesten riktig, eller til å beskytte seg selv eller abonnentene. Selby vil
ikke overvåke eller avsløre med vilje enhver privat e-postmelding med mindre loven krever det. Selby
forbeholder seg rett til å nekte å legge ut eller fjerne informasjon eller materiale, i sin helhet eller
delvis, som etter eget skjønn er uakseptabelt, uønsket, upassende eller som brudd på disse vilkårene
for bruk.
Du erkjenner at Selby kan bruke deler av dataene dine til å bygge bransjestatistikk eller annen
statistikk, så lenge virksomheten din eller deler av økonomien din ikke kan identifiseres gjennom
denne bruken. Du gir også Selby rett til å bruke deler av dataene dine for å gjøre det mulig for oss å
forbedre tjenesten for deg, eller tilby ytterligere tjenester til deg basert på disse dataene. Slike
tilleggstjenester kan være styrt av separate tjenestevilkår eller kontrakter. Verken Selby eller noe av
eDoc4ALL's innhold eller tjenester er ansvarlige for noe feil eller forsinkelser i innholdet, eller for
handlinger som er tatt i avhengighet av det.
Ved bruk tjenesten, kan du ikke:
1. Begrense eller hindre andre brukere i å bruke eller nyttiggjøre tjenesten;
2. Legge ut eller overføre ulovlige, falske, injurierende, ærekrenkende, uanstendige, pornografiske, fornærmende, truende, voldelige,
hatefulle, krenkende, eller annet kritikkverdig innhold av noe slag, inkludert og uten begrensning overføringer som utgjør eller oppmuntrer
til atferd som vil utgjøre en straffbar handling; eller
3. Legge ut eller sende annonser, anmodninger, kjedebrev, pyramidespill, investeringsmuligheter eller annen uønsket kommersiell
kommunikasjon (med mindre annet er uttrykkelig tillatt av Selby) eller delta i spamming; eller
4. Legge ut eller overføre informasjon eller programvare som inneholder et virus, trojansk hest, orm eller annen skadelig komponent; eller
5. Legge ut, publisere, overføre, reprodusere, distribuere eller på noen måte utnytte informasjon, programvare eller annet materiale
innhentet gjennom Tjenesten for kommersielle formål (annet enn det som uttrykkelig er tillatt av leverandøren av slik informasjon,
programvare eller annet materiale); eller
6. Legge ut, publisere, overføre, reprodusere eller distribuere på noen måte den informasjon, programvare eller annet materiale innhentet
gjennom tjenesten som er beskyttet av opphavsrett, eller annen eiendomsrett, eller avledede arbeider med hensyn til dette, uten å få
tillatelse av opphavsrettseier eller rettighetshaver; eller
7. Laste opp, poste, publisere, reprodusere, overføre eller distribuere på noen måte, en hvilken som helst komponent av selve tjenesten
eller avledede arbeider, da tjenesten er opphavsrettslig beskyttet som et kollektivt arbeid under International lov om opphavsrett.

Du erkjenner og godtar at Selby ikke har noe ansvar for korrektheten eller tilgjengeligheten av
informasjon eller tjenester på tredjeparts lenker. Lenker til slike nettsteder gis nødvendigvis ikke en
anbefaling fra Selby for innhold, tjenester, produkter, reklame eller annet materiale som presenteres
på slike nettsteder.
Informasjon på eventuelle websider som er knyttet til tjenesten kan komme fra en rekke kilder. Noe
av denne informasjonen kommer fra offisielle lisensinnehavere, men noe kan komme fra uoffisielle
eller ikke tilknyttede organisasjoner og enkeltpersoner. Selby verken redigerer, eller overvåker disse
uoffisielle sidene eller lenkene.

Du erkjenner og godtar at Selby ikke er ansvarlig for, direkte eller indirekte, for skade eller tap som er
forårsaket, eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av slikt
innhold, tjeneste, produkt reklame eller annet materiale tilgjengelig på slike nettsteder.
Du erkjenner og godtar at Selby har rett til å stanse tjenesten i påvente av utestående betalinger av
abonnementsgebyrer, trafikkgebyrer og andre tjenester, eller forfalte betalinger for en hvilken som
helst tjeneste tilknyttet selskapet. Hvis tjenesten er suspendert på grunn av manglende betaling, er
Selby forpliktet til gjenåpne tjenesten uten forsinkelse når de utestående betalingene er mottatt.

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og Selby skal være styrt av Norges lover uten hensyn til
konflikt i lovbestemmelsene. Du og Selby er enige om å underkaste seg den personlige og eksklusive
jurisdiksjonen i domstoler lokalisert i Norge.
Selby sin unnlatelse i å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i vilkårene av tjenesten skal
ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i vilkårene for
bruk blir funnet ugyldige av en domstol med kompetent jurisdiksjon, er partene er likevel enige om
at retten skal forsøke å gi partenes intensjoner den virkning som gjenspeiles i bestemmelsen, og de
andre bestemmelsene i vilkårene sin rette intensjon.
Du samtykker i at uansett vedtekt, lov eller lov om det motsatte, at ethvert krav eller søksmål som
oppstår som følge av, eller er relatert til bruk av tjenesten eller vilkårene for bruk, må være skriftlige
og fremmet innen tre måneder etter at hendelsen for et slikt krav eller søksmål oppsto, eller for så å
være ugyldig for alltid.

Ved å få tilgang til og bruke eDoc4ALL-tjenesten, godtar du disse vilkårene for bruk.

