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BRUKERAVTALE FOR NETTSIDEN 

 

1. GODKJENNING AV BETINGELSER 

Kyäni, Inc. og dets tilknytninger (Kyäni samlet sett) sørger for tilgang til Kyänis nettsider lokalisert på 

www.kyäni.net og er underlagt de vilkår og betingelser samt din godkjenning av denne brukeravtalen for 

nettsiden (heretter kalt "Avtalen"). Kyäni forbeholder seg retten til å endre avtalen fra tid til annen etter 

eget skjønn og i full diskresjon uten å informere om det. Du anbefales å gjennomgå avtalen ofte for å 

oppdatere deg med tanke på nye endringer til reglementet. 

Ved å skaffe tilgang til, surfe på, frame, bruke og/eller linke til Kyänis nettsider (heretter kalt "Nettsiden" 

eller "Siten") blir du definert som Bruker som angitt i Seksjon 2 nedenfor og du godkjenner 

avtalevilkårene. Videre forplikter du deg til og sier deg enig i alle publiserte retningslinjer, regler, vilkårene 

for tjenesten, regler for akseptabel bruk, retninglinjer eller andre kontraktsbestemmelser. Skulle en 

konflikt oppstå mellom noen andre avtaler, regler, bestemmelser eller vilkårene for tjeneste og denne 

avtalen vil bestemmelsene i denne avtalen gjelde. 

2. BRUKERDEFINISJON 

Enhver person som får tilgang til, surfer eller på annen måte gjør seg bruk av nettsidene til Kyäni, enten 

manuelt eller ved hjelp av datamaskin, håndholdt enhet, personlig digital assistent eller program, 

defineres som "Bruker" etter denne avtalen. 

3.  PERSONVERN 

Du er enig i å ha lest og forstått vilkårene i brukervilkårene til Kyäni Internet som er tilgjengelige på 

www.kyäni.net. Vilkårene er innlemmet her med henvisning som fremsatt i sin helhet i dette dokumentet. 

4. BRUK AV SIDEN 

Du er inneforstått med at Kyäni kan ikke og vil ikke garantere at filer som lastes ned fra nettstedet vil 

være fri for smitte, virus, ormer eller andre typer programmer som er ment å skade enheten, eller feilaktig 

eller ulovlig samle inn personopplysninger eller informasjon. Du er ansvarlig for å iverksette tilstrekkelige 

prosedyrer og sikkerhetstiltak for å tilfredsstille dine egne spesielle krav til nøyaktighet av data input og 

output, og for å sørge for et eksternt hjelpemiddel i tillegg til Kyänis webside for gjenoppbyggingen av 

eventuelle tapte data. 
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5.  SYSTEMINTEGRITET 

Du kan under INGEN omstendighet anvende en enhet, programvare eller prosedyre for å forstyrre driften 

av nettstedet. Du kan ikke gjøre noe som medfører en urimelig byrde på infrastrukturen som brukes for å 

støtte effektiv drift av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til uønsket e-post (dvs. "spam"). 

6.  RISIKO; INTERNETTBRUK 

DU PÅTAR DEG TOTALT ANSVAR OG RISIKO FOR BRUK AV NETTSTEDET OG INTERNETT. DU 

SAMTYKKER TIL AT NOEN OPPLASTNINGER ELLER OVERFØRINGER DU GJØR KAN FANGES 

OPP OG BRUKES AV EN UAUTORISERT TREDJEPART OG AT ALL RISIKO FORBUNDET MED 

DETTE ER DITT ALENE. 

7. INGEN GARANTIER 

Kyäni GIR INGEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, FORPLIKTELSER, 

TILSLUTNINGER I DET HELE TATT (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM 

EIERSKAP ELLER UKRENKELIGHET ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER 

EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL) MED HENSYN TIL NETTSTEDET, INNHOLDET FRA 

WEBOMRÅDET, ETHVERT PRODUKT ELLER TJENESTE SOM TILBYS GJENNOM NETTSTEDET, 

ELLER PÅ INTERNETT GENERELLT DERSOM DEN IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT PÅ 

NETTSTEDET FOR ET BESTEMT PRODUKT ELLER TJENESTE OG KYÄNI VIL IKKE VÆRE 

ANSVARLIG FOR NOEN UTGIFTER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR ENTEN DIREKTE ELLER 

INDIREKTE FRA TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM NETTSTEDET. ENKELTE LAND HAR IKKE 

RETT TIL Å FRASKRIVE SEG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SLIK AT OVENNEVNTE 

FRASKRIVELSE IKKE GJELDER FOR DEG. 

Kyäni GARANTERER IKKE AT SIDEN ELLER TJENESTER VIL MØTE BRUKERENENS BEHOV, 

ELLER AT NETTESTEDET ELLER TJENESTENE FORBLIR UAVBRUTT ELLER FEILFRI ELLER AT 

MANGLER I SIDEN VIL BLI RETTET. SIDEN OG INNHOLDET OG TJENESTER SOM ER 

TILGJENGELIGE PÅ DENNE NETTSIDEN ER ANGITT "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG". 

8.  SYSTEMBRUDD 

Kyani vil med jevne mellomrom planlegge systembrudd for vedlikehold og andre formål. Uforutsette 

systembrudd kan også forekomme . Kyäni skal ikke ha noe ansvar for den resulterende utilgjengelighet 

av websiden eller for tap av data eller transaksjoner som følge av planlagte eller ikke planlagte 

systembrudd eller den resulterende forsinkelse, feillevering, mangel på informasjon forårsaket av slike 

systembrudd, eller handlinger utført av en tredjepart eller andresystembrudd fra verttilbydere eller 

Internett-infrastruktur og eksterme nettverk tilknyttet nettsidene. 

9.  ERSTATNING 
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Du godtar å beskytte, forsvare og holde Kyäni og dets ledere, direktører, ansatte og agenter skadesløse 

fra og mot alle krav, handlinger, kostnader, gjeld, tap og skader av noe slag (inkludert selve 

advokathonorarer ) som følge av (i) din bruk, misbruk eller misbruk av nettsiden, (ii) din bruk eller kjøp av 

tjenester eller varer som tilbys gjennom nettstedet, eller (iii) brudd på noen bestemmelse i denne avtalen. 

Du vil samarbeide så langt rimelighet kreves i Kyäni forsvaret mot ethvert krav. Kyäni forbeholder seg 

retten til, for egen regning, å påta seg forsvaret og kontroll over enhver sak som ellers er 

erstatningsansvarlig for deg og du skal ikke i noe tilfelle avgjøre en sak uten skriftlig samtykke fra Kyäni. 

10.  ÅNDSVERK 

Innholdet på nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, logoer, lydklipp, video, bilder, programvare og annen 

informasjon ("Innholdet") eies av Kyäni og / eller dets datterselskaper eller partnere, og er beskyttet av 

føderale og internasjonale opphavsretts og varemerkelover , eller andre rettigheter. Disse rettighetene er 

beskyttet i alle former, medier og teknologier eksisterende nå eller heretter utviklet. Du kan skrive ut og 

laste ned deler av materialet fra de ulike områdene av nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell bruk 

eller ikke-kommersiell bruk innenfor organisasjonen eller som ellers er tillatt. Ingen del av innholdet kan 

være reprinted, republiseres, endres eller distribueres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Kyäni. Du kan 

ikke, og denne avtalen ikke gir deg tillatelse til, reprodusere, reversere, dekompilere, demontere, 

modifisere, overføre, selge, distribuere, lisensiere eller lage avledede produkter med hensyn til 

nettstedet.Visse typer innhold kan bli lisensiert fra tredjeparter og alle tredjeparts innhold og alle 

immaterielle rettigheter relatert til innholdet tilhører de respektive tredjeparter . Du kan ikke fjerne, endre 

eller modifisere noen opphavsrett, varemerke eller annen intellektuell eiendom eller eierforhold eller 

legende innholdet på nettsiden eller innholdet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen 

eller eventuelle sluttbruker lisensavtaler er forbeholdt Kyäni.Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som 

en overdragelse av, verken underforstått eller på annen måte noen lisens eller rettighet under noe patent 

eller varemerke for Kyäni eller en tredjepart. Bortsett fra det som er uttrykkelig nevnt over, skal ingenting i 

dette dokumentet tolkes som overdragelse av lisenser eller rettigheter under noen Kyäni opphavsrett. 

11.  ANSVARSBEGRENSNING 

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL Kyani ELLER NOEN ANNEN PART INVOLVERT I Å 

SKAPE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE SIDEN VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, 

SPESIELLE SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE 

IMMATERIELLE TAP (SELV OM VI HAR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE 

SKADER) SOM SKYLDES (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET (II) 

KOSTNADER VED INNKJØP AV ERSTATNINGS PRODUKTER ELLER TJENESTER FØLGE AV NOEN 

PRODUKTER, DATA, INNHOLD ELLER TJENESTER KJØPT ELLER SKAFFET ELLER 

TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM ELLER FRA SIDEN; (III) UAUTORISERT TILGANG TIL 

ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (IV) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN 

AV TREDJEPART PÅ NETTSTEDET; ELLER (V) ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL 

NETTSTEDET.HERVED ERKJENNER DU AT DENNE PARAGRAFEN SKAL GJELDE ALT INNHOLD, 

VARER OG TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSTEDET. UNDER INGEN 

OMSTENDIGHETER SKAL KYÄNIS SAMLEDE ANSVAR UNDER DISSE VILKÅRENE OVERSTIGE 

LAVESTE INNBETALTE AVGIFTEN, HVIS NOE, DET DU BETALER TIL KYÄNI FOR BRUK AV 
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NETTSTEDET , ELLER $ 50. FORDI NOEN STATER IKKE TILLATER UNNTAK ELLER 

BEGRENSNING AV ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER, SETTES ANSVAR TIL DEN LAVEST 

MULIGE SUM . ANSVARSBEGRENSNINGENE I DENNE AVTALEN ER TIL FORDEL KYÄNI, SAMT TIL 

SINE REPRESENTANTER, LEDERE,DIREKTØRER, ANSATTE, ADVOKATER OG AGENTER. 

 

 

 

12. DINE KONTOFORPLIKTELSER 

I betraktning av din bruk av nettstedet samtykker du til: (i) oppgi sanne, nøyaktige, og nåværende og 

fullstendig informasjon om deg selv eller din organisasjon som bedt om av nettstedet ( "Registration 

Information"); og (ii) opprettholde og oppdatere registreringsInformasjonen for å holde den sann, 

nøyaktige, oppdatert og fullstendig. Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, uaktuell eller 

ufullstendig, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at opplysningene er uriktige, unøyaktige, uaktuelle 

eller ufullstendige, kan vi suspendere eller avslutte din konto og nekte deg fortsatt bruk og fremtidig 

tilgang til nettstedet. Du er ansvarlig for å hemmeligholde ditt passord og kontonummer, og er fullt ut 

ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt kontonummer og passord. Du godtar at passordet kan 

brukes til å tilskrive en elektronisk registrering og elektronisk signatur til deg. Derfor skal du ikke avsløre 

ditt passord eller kontoidentifikasjon eller annen informasjon vedrørende dette til tredjepart. Du samtykker 

til umiddelbart å varsle oss om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller andre brudd på sikkerheten. 

Kyäni skal ikke på noen måte være ansvarlig for uredelig kjøp som er gjort ved hjelp av kompromitterte 

passord. 

13.  PRODUKTPRISER 

I tilfelle et produkt er oppført med feil pris eller feil informasjon på grunn av typografiske feil eller feil i 

priser eller produktinformasjon, har Kyäni rett til å avslå eller annullere enhver ordre for produktene som 

er oppført på feil pris. Kyäni har rett til å nekte eller kansellere slike ordre hvorvidt ordren er bekreftet og 

brukers kredittkort belastet. Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøp og bestillingen din er 

kansellert, skal Kyäni umiddelbart utstede en kreditt til kredittkortkontoen tilsvarende summen av avgiften. 

14.  INGEN ANBEFALNING AV INNHOLD OG LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER 

Eventuelle lenker til andre nettsteder er kun ment som en tjeneste til brukerne av dette nettstedet. Dette 

nettstedet kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder, men Kyäni har ikke gjennomgått 

alle disse andre nettstedene, har intet ansvar for innholdet på slike nettsteder, og skal ikke holdes 

ansvarlig for eventuelle skader eller personskader som følge av slikt innhold. Kyäni hverken godkjenner 

eller gir noen garantier om disse områdene, eller noen informasjon eller andre produkter eller materialer 

som finnes her, eller noen resultater som kan oppnås ved å bruke dem. Hvis du bestemmer deg for å få 

tilgang til noen av disse andre nettstedene knyttet til dette området, gjør du dette helt på egen risiko. 
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15.  LINKING OG FRAMING AV NETTSTEDET 

Med mindre en bruker har en skriftlig avtale i kraft med Kyäni som sier noe annet, kan en bruker bare gi 

en link til nettstedet på et annet nettsted hvis brukeren oppfyller alle av følgende: (a) koblingen må være 

en tekstbasert kobling tydelig merket "Kyäni" eller lenken må "peke" til http: //www.Kyäni.net og ikke til 

andre sider på nettstedet; (C) lenken, når den aktiveres av en bruker, må vise nettstedet fullskjerm og 

ikke innenfor en "ramme" på å knytte nettsted; og (d) utseendet, posisjonen og andre sider av lenken skal 

ikke være slik at den svekker den goodwill knyttet til Kyäni navn og varemerker eller gir uriktig inntrykk av 

det Kyäni er assosiert med, eller en sponsor av nettstedet. Ved å gi dette samtykket gir Kyäni ikke avkall 

påsitt eierskap eller rettigheter i noen varemerker, opphavsrett, patenter eller andre former for intellektuell 

eiendom knyttet til nettstedet. Kyäni forbeholder seg retten til å tilbakekalle sitt samtykke til enhver kobling 

til enhver tid etter eget skjønn. 

16.  GJELDENDE REGLER 

Denne avtalen og tilgang til Nettstedet skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i delstaten 

Idaho, med unntak for slike saker som skal involvere eller påvirke Kyänis opphavsrett, varemerker og 

patenter som skal reguleres i henhold til gjeldende lover og forskrifter i United States of America. 

17.  VALG AV FORUM 

Du gir herved ugjenkallelig og ubetinget samtykke til å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til 

domstolene i delstaten Idaho i USA for eventuelle søksmål som følge av eller i forbindelse med bruk av 

nettstedet eller kjøp av tjenester gjort gjennom nettstedet (og godtar ikke å starte noen rettssaker knyttet 

til dette unntatt i slike domstoler). Du gir herved ugjenkallelig og ubetinget avkall på noen innvending til å 

legge åstedet for slike rettssaker i domstolene i delstaten Idaho og sier deg også enig i at du ikke under 

noen omstendigheter skal klage eller kreve det inn for noen domstol i Idaho at en rettsak ført der er 

upraktisk for deg. 

18.  INTERNASJONALE BRUKERE 

Kyäni gir ingen påstander om at innholdet er riktig eller kan lastes ned utenfor USA. Tilgang til innholdet 

kan være ulovlig i enkelte land eller for bestemte personer. Hvis du åpner nettsiden fra utenfor USA, gjør 

du det på egen risiko og er ansvarlig for samsvar med lovene der du bor, til tross for §§ 16 og 17 ovenfor. 

19.  TILBAKEMELDING FRA BRUKERNE 

Skulle noen bruker reagerer på Kyäni med informasjon inklusive tilbakemeldinger, for eksempel 

spørsmål, forespørsler, meninger, kommentarer, forslag eller lignende som gjelder innholdet i 

Kyänidokument, web, eller noen relaterte tjenester, skal slik informasjon anses å være ikke - konfidensiell 

og Kyäni har ingen forpliktelser av noe slag med hensyn til slik informasjon, og skal være fri til å 

reprodusere, bruke, formidle og distribuere informasjonen til andre uten begrensninger. Kyäni skal stå fritt 

til å bruke alle ideer, konsepter, know how eller teknikker som finnes i slik informasjon til ethvert formål, 

inkludert men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som inneholder slike 
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opplysninger. I tilfelle Kyäni velger å gjøre det, må brukeren ikke ha rett til noen avgift eller kompensasjon 

for slik informasjon, teknikk eller idé. 

20.  AKSEPTABEL OG LOVLIG BRUK AV NETTSTEDET 

All informasjon gitt til Kyäni i forbindelse med bruk av nettstedet: (a) skal ikke være falske, uriktige eller 

villedende; (B) skal ikke være uanstendig eller krenkende; (C) skal ikke inneholde virus, ormer eller 

annen skadelig programmering ment å skade, forstyrre negativt eller ekspropriere ethvert system, data 

eller personlig informasjon; (D) ikke skal krenke tredjeparts opphavsrett, patenter, varemerker, 

forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter eller rettigheter til publisitet eller privatliv; (E) 

skal ikke være ærekrenkende, injurierende, ulovlig truende eller sjikanerende; og (f) skal ikke skape 

ansvar for Kyäni eller føre til at vi mister tjenestene til våre Internett-leverandører eller andre 

leverandører. Avsenderen av kommunikasjon til dette nettstedet eller på annen måte til Kyäni skal være 

ansvarlig for innholdet og informasjonen som finnes der, inkludert dens sannferdighet og nøyaktighet. 

Dette nettstedet er ment som en service til sine besøkende. Kyäni forbeholder seg retten til å slette, 

endre eller supplere innholdet på dette nettstedet når som helst, uansett årsak uten forvarsel til noen. 

21.  UGYLDIGHET 

I det tilfelle at en eller flere deler av denne avtale skal, uansett årsak, anses å være ugyldig, ulovlig eller 

ikke kan håndheves i enhver henseende, skal slik gyldighet, ulovlighet eller håndhevelse ikke påvirke 

noen annen bestemmelse i denne avtalen. 

22.  OVERSKRIFTER 

Overskriftene som er brukt i denne avtalen er utelukkende for bekvemmeligheten av referanse og skal 

ikke brukes som et hjelpemiddel i tolkningen av denne avtalen. 

23.  INGEN FRASKRIVELSE 

Enhver forsinkelse eller unnlatelse av Kyäni å kreve oppfyllelse eller håndheve en bestemmelse skal ikke 

på noen måte påvirke Kyänis rett på et senere tidspunkt til å håndheve en slik bestemmelse. Ingen 

forsinkelse eller unnlatelse av å utføre Kyänis rettighet herunder skal utgjøre en fraskrivelse av slike 

rettigheter eller andre rettigheter etter denne avtalen. 

24.  HELE AVTALEN, OPPDATERINGER OG ENDRINGER 

Denne avtalen og eventuelle dokumenter uttrykkelig innlemmet ved referanse utgjør hele avtalen mellom 

Kyäni og deg vedrørende dens innhold. Etter eget skjønn, kan Kyäni ensidig endre eller modifisere denne 

avtalen eller andre dokumenter som omtales her når som helst ved å legge ut på nettstedet. Eventuelle 

endrede eller modifiserte vilkår vil tre i kraft ved kunngjøring. Fortsatt bruk av nettstedet aksepterer 

eventuelle endrede vilkår. 

25.  OVERDRAGELSE 
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Du kan ikke overdra dine rettigheter eller delegere ansvaret herunder uten skriftlig tillatelse fra Kyäni. 

Kyäni kan til enhver tid, overdra sine rettigheter eller delegere sine forpliktelser i denne avtalen uten 

varsel til deg 

26.  RETTIGHETENE TIL TREDJEPART 

Ingen personer som ikke er part i denne avtalen er ment å være mottaker av denne avtalen, og ingen 

personer som ikke er part i denne avtalen skal ha noen rett til å håndheve bestemmelser i denne avtalen 

 

27.  AVTALEN I SIN HELHET 

Dette dokumentet representerer avtalen i sin helhet mellom partene fra 

ikrafttredelsesdagen om emnet i dette dokumentet, og erstatter alle andre avtaler, 

diskusjoner eller annen memorandum som omhandler det samme. 


