
Användning av webbplatsen
Terms of Use of the Website

1. ÄMNET FÖR ANVÄNDARVILLKOREN

Dessa användningsvillkor (”Terms of Use”) reglerar användningen av (inbegripet själva åtkomsten till) de webbsidor som utgör

någon av de webbplatser som Salto Systems, S.L. (“Salto”) tillgängliggör för internetanvändarna (var och en av dem,

"webbadress”).

Salto Group består av olika enheter och filialer (”koncernenheter”Salto Group Enheteri olika länder där Salto Group har direkt

närvaro. Mer information finns här: https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/.

Den som använder webbplatsen är att beteckna som användare av webbplatsen (" Användare”). Webbplatsens användare

godkänner dessa användningsvillkor fullständigt och förutsättningslöst. Den användare som inte godkänner

användningsvillkoren ska avstå från att besöka och använda webbplatsen.

Alla användare som besöker webbplatsen samtycker till att hela tiden vara bundna av det aktuella innehållet i dessa

användningsvillkor. Användarna måste därför läsa användningsvillkoren noggrant varje gång de avser använda webbplatsen, i

och med att både webbplatsen och användningsvillkoren kan komma att ändras. 

Vissa tjänster eller funktioner på webbplatsen, som är tillgängliga för internetanvändare eller uteslutande för Saltos kunder

eller koncernenheternas kunder, kan omfattas av särskilda villkor (”särskilda villkor”) som i det fallet kan ha företräde framför,

komplettera och/eller ändra dessa användningsvillkor, vilket måste godkännas av användarna före tillhandahållandet av

relevant tjänst (enligt de villkor som där anges).

2. ANVÄNDNING OCH ANSVAR

Åtkomst till och användning av webbplatsen är gratis, såvida inte något annat anges i de särskilda villkoren, utan att detta

påverkar den anslutningsavgift som användarna betalar för att få åtkomst till relevant telekommunikationsnät.

Användarna är medvetna om och godtar frivilligt och uttryckligen att de alltid använder webbplatsen på eget, exklusivt ansvar.

Användarna samtycker till att använda webbplatsen på ett korrekt sätt, i överensstämmelse med lagstiftningen och dessa

användningsvillkor. 

Användarna förbinder sig att i samband med att de använder webbplatsen inte vidta åtgärder som skulle kunna skada Saltos,

koncernenheternas eller tredje parters anseende, intressen eller rättigheter, eller som skulle kunna skada, deaktivera eller

överbelasta webbplatsen, eller som på något sätt skulle kunna hindra normal användning av webbplatsen. Användarna

förbinder sig särskilt till bland annat följande:

Lämna sanningsenliga uppgifter i de formulär som tillhandahålls av Salto för att få åtkomst till visst innehåll eller vissa

tjänster som erbjuds på webbplatsen och att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Utan att det påverkar andra rättigheter som

Salto kan ha, i det fall de uppgifter som användaren lämnar är felaktiga, oriktiga eller vilseledande har Salto rätt att neka

eller avbryta åtkomsten till webbplatsen. 

Avstå från att via webbplatsen införa, lagra eller sprida program, data, virus, koder eller elektroniska eller fysiska enheter
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som kan skada webbplatsen till Saltos, koncernenheternas, andra användares eller tredje parters tjänster, utrustning, system

eller nätverk. 

Avstå från att ändra, kopiera, ladda ner, dekompilera, bakåtkompilera, bevilja licenser, leasa, sälja eller efterlikna

webbplatsen, dess innehåll eller grundläggande programvara.

Avstå från att via webbplatsen införa, lagra eller sprida innehåll som kan göra intrång i tredje parters rättigheter, liksom

innehåll som användaren inte har rätt att tillgängliggöra för tredje parter (i enlighet med tillämplig lagstiftning).

Avstå från obehörig åtkomst till någon del av webbplatsen, till andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen,

till servrar som tillhör Salto eller koncernenheterna, eller till någon av tjänsterna som erbjuds via webbplatsen, genom

hackande, förfalskning, lösenordsextraktion eller på annat olagligt sätt.

Avstå från att bryta mot, eller försöka bryta mot, säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på webbplatsen eller i något

nätverk som är anslutet till den, eller säkerhets- eller skyddsåtgärderna i det innehåll som erbjuds på webbplatsen.

Avstå från att vidta åtgärder som leder till oproportionerlig eller onödig belastning i webbplatsens infrastruktur eller i Saltos

eller koncernenheternas system eller nätverk, eller i de system och nätverk som är anslutna till webbplatsen.

Salto och koncernenheterna ansvarar inte i något fall för användarens användning av webbplatsen eller dess innehåll.

Användaren är ansvarig gentemot Salto och koncernenheterna, eller gentemot tredje parter, för förlust eller skada som kan

orsakas till följd av bristande fullgörande av användarskyldigheterna (inbegripet, utan begränsning, användning som gör

intrång i tredje parters immateriella och industriella äganderättigheter).

Salto vidtar rimligt lämpliga säkerhetsåtgärder för att identifiera förekomst av virus, maskar eller andra sabotageprogram.

Oaktat detta måste användarna vara medvetna om att säkerhetsåtgärder för datorsystem på internet inte är helt tillförlitliga,

och att Salto, eller dess koncernenheter, därför inte kan garantera att det inte finns virus eller andra element som skulle kunna

orsaka skada på användarnas datorsystem (maskin- och programvara), elektroniska dokument eller de filer som lagras i dem.

Användarna ansvarar alltid för att ha tillgängliga adekvata verktyg för att upptäcka och avlägsna sabotageprogram. Varken

Salto eller koncernenheterna ansvarar för eventuella skador på användarnas eller tredje parters system eller maskin- eller

programvara i samband med tillhandahållandet av åtkomst eller användning av tjänsterna på webbplatsen.

Åtkomst till webbplatsen kräver tjänster och utrustning från tredje parter, däribland överföring via telekommunikationsnät,

vars tillförlitlighet, kvalitet, kontinuitet eller funktion vare sig Salto eller koncernenheterna ansvarar för. I enlighet därmed kan

tjänster som tillhandahålls via webbplatsen komma att avbrytas, stängas av eller blockeras. Varken Salto eller

koncernenheterna ansvarar för någon sorts förlust eller skada som användarna kan åsamkas till följd av stopp eller

nedkoppling i ett telekommunikationsnät som orsakar avbrott, avstängning eller blockering av webbplatsens tjänster.

Salto meddelar dock att företaget har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom ramen för dess möjligheter och den senaste

tekniken, för att säkerställa driften av webbplatsen.

Salto förbehåller sig rätten att när som helst avbryta åtkomsten till webbplatsen, utan föregående begäran, av tekniska skäl

eller säkerhets-, kontroll- eller underhållsskäl, på grund av avbrott i elförsörjningen eller av andra skäl.

 

3. IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA ÄGANDERÄTTIGHETER

Allt innehåll på webbplatsen, vilket ska förstås som att inbegripa, men inte begränsas till, text, fotografier, grafik, bilder, ikoner,
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teknik, programvara, länkar och annat audiovisuellt innehåll och ljudinnehåll, liksom grafisk formgivning och källkod

(”Innehåll”), är immateriella eller industriella äganderättigheter som tillhör Salto, koncernenheterna eller tredje parter.

Användaren får endast visa innehållet på webbplatsen. Immateriella eller industriella äganderättigheter (däribland

nyttjanderätt som erkänns i gällande lagstiftning om immateriell äganderätt) kan aldrig anses ha beviljats eller licensierats till

användaren, om inte innehållet är absolut nödvändigt för att använda den webbplats som omfattas av dessa

användningsvillkor.

Användarna är strikt förbjudna att delta i återgivning, omvandling, distribution, offentlig kommunikation, publicering,

extraktion, återanvändning, vidarebefordran eller användning oavsett slag, medel eller förfarande, av innehåll eller element på

webbplatsen, om detta inte godkänns uttryckligen och i skrift av Salto.

Användarna ska avstå från att inhämta eller försöka inhämta innehåll med andra medel eller förfaranden än de som

tillgängliggjorts för dem, eller som anges i detta syfte eller som brukar användas på internet (förutsatt att det senare inte

medför risk för att skada eller deaktivera webbplatsen). Användarna ska alltid iaktta samtliga immateriella och industriella

äganderättigheter med avseende på webbplatsen, oavsett om de innehas av Salto, koncernenheterna eller tredje parter.

Varumärken, handelsnamn och särskiljande kännetecken tillhör Salto, koncernenheterna eller tredje parter, och åtkomst till

webbplatsen kan inte anses medföra rätt till sådana varumärken, handelsnamn och/eller särskiljande kännetecken. Detta

innebär följaktligen att det indirekt är förbjudet att hänvisa till varumärken, handelsnamn eller särskiljande kännetecken,

oavsett om de ägs av Salto, koncernenheterna eller tredje parter, utan medgivande från Salto eller deras rättmätiga ägare.

Det är också förbjudet att ta bort eller manipulera anvisningar om upphovsrätt eller andra erkännanden som identifierar

innehavare av rättigheter till innehåll som användaren hittar på webbplatsen, liksom eventuella skyddsmekanismer eller

upplysningar som ingår i det innehåll som erbjuds på webbplatsen.

4. INNEHÅLL

Salto har för avsikt att innehållet på webbplatsen ska ha högsta möjliga kvalitet och vara uppdaterat i rimlig utsträckning, men

Salto garanterar inte att innehållet är användbart, korrekt, fullständigt, relevant eller uppdaterat. Innehållet som visas på

och/eller laddas ner från webbplatserna är i illustrativt syfte och ska endast anses vara icke-bindande, ungefärliga

anvisningar. I enlighet därmed påtar sig Salto inte något ansvar i händelse av ofullständig eller felaktig information som visas

för eller hämtas av användaren via webbplatsen.

Användaren förbinder sig att använda innehållet på webbplatsen i överensstämmelse med lagstiftningen och dessa

användningsvillkor, liksom de särskilda villkor som kan gälla enligt avsnitt 1. 

Salto ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma till följd av användarnas användning av innehållet eller deras

överträdelse av gällande lagbestämmelser.

Om en användare upptäcker olagligt eller otillåtet innehåll, innehåll som strider mot lagstiftningen eller innehåll som kan

innebära intrång i immateriella och/eller industriella äganderättigheter ska han/hon omedelbart meddela Salto via den e-

postadress som anges i inledningen av dessa användningsvillkor, så att Salto kan vidta lämpliga åtgärder.

På samma sätt, om en användare eller tredje part anser att något webbplatsinnehåll som ägs av Salto gör intrång i dess

immateriella och/eller industriella äganderättigheter eller andra rättigheter, ska denne skicka ett meddelande till den e-

postadress som anges i inledningen av dessa användningsvillkor, med följande information:
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Identifierings- och kontaktuppgifter för rättssökanden eller dess juridiska ombud.

Handling(ar) som visar på dess status som innehavare av de rättigheter som ska ha gjorts intrång i.

Detaljerad beskrivning av de rättigheter som Salto ska ha gjort intrång i, liksom exakt var på webbplatsen de återfinns.

Uttrycklig förklaring från den rättssökande om att innehållet har använts utan medgivande från innehavaren av de rättigheter

som det påstådda intrånget gäller.

För att undvika alla tveksamheter, all information som finns på webbplatsen eller i de dokument som laddas ner från den utgör

inte ett erbjudande från Salto till användaren; informationen ska inte heller tolkas som ett antagande från Saltos sida om

någon sorts avtalsförpliktelse. 

För fullständig information om Saltos produkter och tjänster och/eller ett kommersiellt erbjudande, kontakta lokal

auktoriserad handlare eller Saltos kontor.

5. LÄNKAR

5.1 Länkar till webbplatsen

Användare och – i allmänhet – varje juridisk eller fysisk person som avser tillhandahålla en hyperlänk eller en teknisk

länkenhet (t.ex. textlänkar eller knappar) från sin webbplats till webbplatsen ("hyperlänk") måste få ett skriftligt

förhandsgodkännande från Salto..

Inte heller efter att Salto har gett sitt uttryckliga, skriftliga förhandsgodkännande innebär skapandet av en hyperlänk att det

finns ett avtalsförhållande mellan Salto eller koncernenheterna och ägaren av webbplatsen eller webbsidan där hyperlänken

skapats, eller ett godtagande eller godkännande av Salto vad gäller dess innehåll eller tjänster. Det får inte under några

omständigheter anges på webbplatsen där hyperlänken finns att Salto har samtyckt till infogandet av densamma, eller på

annat sätt sponsrar, samarbetar med, verifierar eller övervakar tjänsterna på webbplatsen med hyperlänken. 

I alla händelser förbehåller Salto sig rätten att när som helst förbjuda eller deaktivera eventuella hyperlänkar till webbplatsen,

särskilt i fall som inbegriper olaglig verksamhet eller olagligt innehåll på den webbplats där hyperlänken har infogats. I denna

mening har Salto inte kapacitet eller mänskliga eller tekniska resurser att kontrollera all information, allt innehåll och alla

produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som har upprättat hyperlänkar till webbplatsen. Salto påtar

sig inte något ansvar för någon aspekt kopplad till den webbplats som upprättat hyperlänken, i synnerhet, men inte begränsat

till, dess drift, åtkomst, data, information, egna länkar och/eller något av dess innehåll i allmänhet.

5.2 Webbplatser som länkas från webbplatsen

Webbplatsen erbjuder användarna, endast i syfte att söka och hämta information, innehåll och tjänster på internet, hyperlänkar

eller tekniska länkenheter (t.ex. textlänkar eller knappar) som gör det möjligt för användarna att besöka internetsidor eller

portaler som tillhör eller förvaltas av tredje parter (”Länkade webbplatser”).

Salto erbjuder länkar till länkade webbplatser för användarnas bekvämlighet. Salto varken erbjuder eller marknadsför, för egen

räkning eller på uppdrag av tredje parter, den information, det innehåll eller de tjänster som finns att tillgå på de länkade

webbplatserna; innehållet, tjänsterna eller annat material oavsett slag som finns på de länkade webbplatserna godkänns inte

heller, övervakas inte och kontrolleras inte av Salto. Användarna påtar sig det fulla och enda ansvaret vid navigering på dessa

länkade webbplatser, och användarna ansvarar för att läsa och godkänna användningsvillkoren och integritetspolicyerna på
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dessa webbplatser.

Om Salto får kännedom om att de länkade webbplatserna hänvisar till webbsidor vars innehåll eller tjänster är olagliga,

inkräktar på tredje parters varor eller rättigheter, är skadliga eller motverkar god moral eller gott uppförande (innehåller förtal,

våld, rasism, pornografi etc.), kommer Salto att annullera alla länkar till dessa länkade webbplatser.

På samma sätt, om en användare upptäcker att länkade webbplatser hänvisar till webbsidor vars innehåll eller tjänster är

olagliga, inkräktar på tredje parters varor eller rättigheter, är skadliga eller motverkar god moral eller gott uppförande

(innehåller förtal, våld, rasism, pornografi etc.) kan användaren kontakta Salto och uppge åtminstone i) sina

identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon och e-post), ii) en beskrivning av de omständigheter som visar på olagligheten

eller olämpligheten hos den länkade webbplatsen, och iii), om den inkräktar på tredje parters varor eller rättigheter, angivande

av innehavaren av de varor eller rättigheter som inkräktas på, om denne är någon annan än avsändaren av meddelandet. 

Saltos mottagande av ett sådant meddelande ska under inga omständigheter innebära effektiv kännedom om den verksamhet

eller det innehåll som avses av avsändaren i meddelandet, i den mening som avses i lag 34/2002 av den 11 juli om

informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, liksom i andra relevanta jurisdiktioner som kan vara tillämpliga.

 

6. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Information om den behandling av personuppgifter som Salto kan genomföra finns i integritetspolicyn

https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. ALLMÄN INFORMATION

De olika avsnittens rubriker är endast upplysande, och påverkar inte, begränsar inte och utvidgar inte tolkningen av dessa

användningsvillkor. Salto kan komma att ändra användningsvillkoren genom att publicera ändringarna på samma sätt som

dessa villkor, eller genom annat sorts meddelande riktat till användarna.

Dessa användningsvillkor gäller därför tillfälligt under den tid under vilken de visas på webbplatsen, fram till att de ändras helt

eller delvis. Från och med den tidpunkten gäller de ändrade villkoren.

Utan att det påverkar eventuella särskilda villkor får Salto, när som helst och utan föregående meddelande, avsluta, inställa

eller avbryta åtkomsten till innehållet på webbplatsen, utan att användarna ges möjlighet att begära ersättning. Efter ett

sådant avbrott ska förbuden att använda innehåll som tidigare angetts i dessa användningsvillkor fortsätta att gälla.

I händelse av skillnader mellan dessa användningsvillkor och eventuella särskilda villkor på webbplatsen ska de senare ha

företräde.

I det fall något av dessa användningsvillkor förklaras ogiltigt eller icke verkställbart, helt eller delvis, av en domstol, tribunal

eller behörig myndighet, ska denna ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte påverka övriga villkor.

Saltos underlåtenhet att utöva eller verkställa en rättighet eller ett villkor utgör inte något uppgivande därav, såvida inte Salto

erkänner och samtycker till detta skriftligen.

8. LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Användning av
webbplatsen

saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/
https://saltosystems.com/


Dessa användningsvillkor är helt underställda spansk lagstiftning.

varning:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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