Användaravtal för webbplatsen

ANVÄNDARAVTAL FÖR
WEBBPLATSEN
1.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Kyäni, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Kyäni) ger tillgång till Kyänis webbplats på
www.Kyani.net i enlighet med dessa villkor och ditt godkännande av användaravtalet (”Avtalet”) på
denna webbplats. Kyäni kan helt och hållet ändra detta avtal från tid till annan efter eget gottfinnande
och utan ytterligare meddelande till dig. Du bör granska detta avtal ofta för att informera dig om
eventuella ändringar av villkoren.
Genom att gå in, surfa, rama in, använda och/eller länka till Kyänis webbplats (nedan ”Webbplatsen”)
blir du en Användare enligt definitionen i avsnitt 2 nedan och du accepterar att vara bunden av
villkoren i detta Avtal. Du är vidare överens om att vara bunden av alla publicerade riktlinjer, regler,
villlkor, acceptabel användarpolicy, sekretesspolicy eller annan angiven avtalsbestämmelse. I
händelse av en konflikt mellan några andra avtal, regler, riktlinjer eller användarvillkor och detta Avtal
ska bestämmelserna i detta Avtal gälla.

2.

TYPER AV ANVÄNDARE

Varje person som går in på, surfar eller på annat sätt använder Kyänis webbplats, antingen manuellt
eller via dator, handhållen enhet, handdator eller annan automatisk enhet eller ett program, ska anses
vara en ”Användare” enligt detta avtal.

3.

INTEGRITET

De godkänner att du har läst och förstått villkoren i Kyänis internetintegritetspolicy som finns på
www.Kyani.net, och att villkoren som införlivas här genom referens ska anses vara publicerade i sin
helhet här.

4.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Du förstår att Kyäni inte kan och inte garanterar att filer tillgängliga för nedladdning från Webbplatsen
kommer att vara fria från smitta, virus, maskar eller andra typer av program som är avsedda att
uppsåtligt skada din enhet eller felaktigt eller olagligt samla in dina personuppgifter eller information.
Du är ansvarig för att genomföra nödvändiga rutiner och garantier för att tillfredsställa dina egna
speciella krav på korrekt indata och utdata och för att ha rutiner utanför Kyänis webbplats för att
rekonstruera eventuell förlorad information.

5.

SYSTEMINTEGRITET

Du får inte använda någon enhet, program eller rutin för att störa webbplatsens funktioner. Du får inte
vidta någon åtgärd som innebär en orimlig börda på den infrastruktur som används för att stödja den
effektiva driften av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till oönskad e-post (dvs ”spam”).

6.

RISKER: INTERNETANVÄNDNING

DU TAR FULLT ANSVAR OCH ALLA RISKER NÄR DET GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV
WEBBPLATSEN OCH INTERNET. DU GODKÄNNER ATT ALLA UPPLADDNINGAR ELLER
TRANSAKTIONER DU GÖR KAN FÅNGAS UPP OCH ANVÄNDAS AV OBEHÖRIG TREDJE PART
OCH ATT ALLA TILLHÖRANDE RISKER ÄR DITT EGET ANSVAR.

7.

INGA GARANTIER

KYÄNI GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA GARANTIER, LÖFTEN ELLER STÖD
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR TITLAR ELLER ICKE-INTRÅNG,
ELLER GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) NÄR DET
GÄLLER WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL, ALLA VAROR ELLER TJÄNSTER SOM
TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET OM INGET ANNAT
HAR ANGETTS PÅ WEBBPLATSEN FÖR EN VISS PRODUKT ELLER TJÄNST. KYÄNI ANSVARAR
INTE FÖR NÅGRA KOSTNADER ELLER SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM DIREKTA ELLER
INDIREKTA TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS GENOM WEBBPLATSEN. VISSA STATER
TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE
FRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. KYÄNI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN
ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA ANVÄNDARNAS KRAV, ELLER ATT
WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT LEVERERAS UTAN AVBROTT ELLER FEL
ELLER ATT FEL PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT KORRIGERAS. WEBBPLATSEN OCH DESS
INNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS PÅ BASIS AV ”BEFINTLIGT” OCH
”TILLGÄNGLIGT”.

8.

SYSTEMAVBROTT

Kyäni schemalägger regelbundet driftstopp för underhåll och andra ändamål. Oplanerade
systemavbrott kan också förekomma. Kyäni tar inget som helst ansvar för den resulterande
avsaknaden av webbplatsen eller för förlust av data eller transaktioner som orsakats av planerade
eller oplanerade systemavbrott eller resulterande fördröjning, felleveranser, ickeleverans av
information som orsakats av sådana systemavbrott, eller av handlingar från tredje part eller något
annat avbrott från webbplatsens leverantörer eller Internets infrastruktur och nätverk utanför
webbplatsen.

9.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Kyäni och dess tjänstemän, chefer, anställda och
representanter skadeslösa från och mot alla fordringar, krav, åtgärder, kostnader, skulder, förluster
och skador av något slag (inklusive faktiska advokatkostnader) till följd av (i) din användning eller
missbruk av webbplatsen, (ii) din användning eller inköp av varor eller tjänster som tillhandahålls via
webbplatsen, eller (iii) ditt brott mot någon bestämmelse i detta avtal. Du ombeds att samarbeta så
mycket som rimligen kan krävas till Kyänis försvar inför varje anspråk. Kyäni förbehåller sig rätten att
på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål
för gottgörelse från dig och du får inte under några omständigheter lösa några frågor utan ett skriftligt
medgivande från Kyäni.

10.

IMMATERIALRÄTT

Innehållet på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, ljudklipp, video, bilder, program och annan
information (”Innehållet”) tillhör Kyäni och / eller dess dotterbolag eller partners, och skyddas av
federal och internationell upphovsrätt och varumärkesrätt eller andra immaterialrättigheter. Dessa
rättigheter skyddas i alla nuvarande former, medier och tekniker eller former som kommer att
utvecklas hädanefter. Du kan skriva ut och ladda ner delar av materialet från olika delar av
webbplatsen enbart för personligt icke-kommersiellt bruk eller icke-kommersiellt bruk inom din
organisation eller för syften som är tillåtna på annat sätt. Ingen del av innehållet kan återges,
publiceras, ändras eller distribueras i någon form utan skriftligt tillstånd från Kyäni. Du får inte, och
detta avtal ger dig inte tillåtelse att reproducera, dekonstruera, dekompilera, demontera, modifiera,
överföra, sälja, distribuera, licensiera eller skapa härledda arbeten med avseende på webbplatsen.
Visst innehåll kan licensieras från tredje part och allt sådant innehåll från tredje part och alla
immateriella rättigheter relaterade till innehållet tillhör respektive tredje part. Du får inte ta bort, ändra
eller modifiera någon upphovsrätt, något varumärke eller annan immateriell egendom eller egna
meddelanden som finns på webbplatsen eller innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats
av detta avtal eller tillämpliga avtal om slutanvändarlicens är förbehållna av Kyäni.
Ingenting här i ska tolkas som en underförstådd överföring genom licens eller rättighet under något
patent eller varumärke som tillhör Kyäni eller någon tredje part. Förutom vad som uttryckligen anges
ovan, ska ingenting här i tolkas som en överföring av någon licens eller några rättigheter till Kyänis
upphovsrätt.

11.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER KYÄNI ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR
INVOLVERAD I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER DISTRIBUERA SIDAN VARA ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER HÄRLEDDA SKADOR VID FÖRLUSTER AV VINST,
GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI
HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) SOM FÖLJER AV (I)
ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (II) KOSTNADER FÖR
ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, DATA, INNEHÅLL ELLER
TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS ELLER VID TRANSAKTIONER GENOM ELLER FRÅN
WEBBPLATSEN; (III) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA TRANSAKTIONER
ELLER DATA; (IV) UTTALANDEN ELLER UPPTRÄDANDE FRÅN TREDJE PART PÅ
WEBBPLATSEN; ELLER (V) ANDRA FRÅGOR SOM RÖR WEBBPLATSEN. DU GODKÄNNER
HÄRMED ATT DENNA PUNKT SKA TILLÄMPAS PÅ ALLT INNEHÅLL, VAROR OCH TJÄNSTER
SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
KYÄNIS TOTALA ACKUMULATIVA ANSVAR ENLIGT DESSA VILLKOR ÖVERSTIGA DEN LÄGSTA
SUMMAN AV ALLA BETALDA AVGIFTER, OM NÅGRA, TILL KYÄNI FÖR ANVÄNDNING AV
WEBBPLATSEN AV DIG ELLER 50 USD. EFTERSOM VISSA STATER INTE TILLÅTER
UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ÄR ANSVARET I SÅDANA
STATER BEGRÄNSAT TILL DET LÄGSTA SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. DE
ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DETTA AVTAL GÄLLER TILL FÖRMÅN FÖR KYÄNI
SAMT DESS ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ADVOKATER OCH
REPRESENTANTER.

12.

DINA KONTOSKYLDIGHETER

Med hänsyn till din användning av webbplatsen accepterar du: (i) att lämna sann, korrekt, aktuell och
fullständig information om dig själv eller din organisation enligt vad webbplatsen begär
(”Registreringsinformation”); och (ii) att upprätthålla och uppdatera Registreringsinformationen för att
hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du lämnar någon information som är osann,
felaktig, inaktuell eller ofullständig, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är
osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, kan vi stänga av eller avsluta ditt konto och vägra att tillåta

din fortsatta användning av webbplatsen och din framtida tillgång till den. Du är ansvarig för att
upprätthålla sekretessen när det gäller ditt lösenord och kontonummer, och är fullt ansvarig för alla
aktiviteter som sker under ditt kontonummer och lösenord. Du samtycker till att ditt lösenord kan
användas för att tillskriva dig ett elektroniskt register och en elektronisk signatur. Därför ska du inte
avslöja ditt lösenord eller information som identifierar ditt konto för tredje part. Du samtycker till att
omedelbart meddela oss om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller något annat brott mot
säkerheten. Kyäni får inte på något sätt vara ansvarigt för bedrägliga inköp som görs med hjälp av ditt
avslöjade lösenord.

13.

PRISSÄTTNING

I händelse av att en produkt är angiven med ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av
typografiska fel eller fel i prissättningen eller produktinformationen ska Kyäni ha rätt att vägra eller
annullera alla beställningar för produkter som anges med det felaktiga priset. Kyäni ska ha rätt att
vägra eller avbryta sådana beställningar oavsett om de har bekräftats eller om Användarens kreditkort
har debiterats. Om ditt kreditkort redan har debiterats för inköpet och din beställning annulleras ska
Kyäni omedelbart utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto till ett belopp motsvarande avgiften.

14.
INGET STÖDJANDE AV INNEHÅLL OCH LÄNKAR TILL ANDRA
WEBBPLATSER
Eventuella länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en service till användarna av denna
webbplats. Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser, men Kyäni
har inte granskat alla dessa platser, har inget ansvar för innehållet på sådana andra platser och kan
inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av sådant innehåll. Kyäni varken
stödjer eller gör några utfästelser om dessa platser, eller någon information eller andra produkter eller
material som finns där, eller några resultat som kan erhållas från att använda dem. Om du väljer att få
tillgång till någon av dessa andra webbplatser som är länkade till denna webbplats, gör du det helt på
egen risk.

15.

LÄNKNING OCH INRAMNING AV WEBBPLATSEN

Om en Användare inte har ett gällande skriftligt avtal med Kyäni som anger något annat kan
Användaren bara ge en hyperlänk till webbplatsen på en annan webbplats om Användaren uppfyller
samtliga av följande villkor: (a) länken måste vara textbaserad och tydligt märkt ”Kyäni” eller peka till
URL:n http: //www.Kyäni.net och inte till andra sidor inom webbplatsen; (b) länken, när den aktiveras
av en Användare, måste visa webbplatsen i helskärm och inte inom en ”ram” på den länkande
webbplatsen; samt (c) utseende, placering och andra aspekter av länken får inte vara sådana att den
kan skada eller försvaga goodwill i samband med Kyänis namn och varumärken eller skapa det falska
intrycket att Kyäni är associerat med, eller en sponsor, av den länkande webbplatsen. Att ge detta
godkännande innebär inte att Kyäni avstår från sitt ägande eller rättigheter till något varumärke,
upphovsrätt, patent eller andra former av immateriella rättigheter i samband med webbplatsen. Kyäni
förbehåller sig rätten att återkalla sitt samtycke till en länk när som helst efter eget gottfinnande.

16.

GÄLLANDE LAG

Detta avtal och tillgång till webbplatsen ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i delstaten
Idaho, med undantag för sådana frågor som omfattar eller påverkar Kyänis upphovsrätt, varumärken
och patent, vilka ska regleras enligt USA:s tillämpliga lagar och förordningar.

17.

VAL AV FORUM

Du samtycker härmed oåterkalleligen och ovillkorligen till att underkasta dig den exklusiva
behörigheten från delstaten Idahos domstolar och de av USA:s domstolar som ligger i Idaho vid tvister

som uppstår ur eller i samband med användningen av webbplatsen eller köp av tjänster som görs via
webbplatsen (och samtycker till att inte inleda någon tvist därtill utom i sådana domstolar). Du avstår
härmed oåterkalleligen och ovillkorligen från eventuella invändningar mot bestämningen av platsen för
en sådan tvist till en domstol i delstaten Idaho och samtycker till att inte åberopa eller göra några
anspråk i någon domstol i delstaten Idaho att sådana tvister däri har tagits till ett obekvämt forum.

18.

INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

Kyäni gör inga anspråk på att innehållet är lämpligt eller kan laddas ned utanför USA. Tillgång till
innehållet kan vara olagligt i vissa länder eller för vissa personer. Om du öppnar webbplatsen från en
plats utanför USA gör du det på egen risk och är ansvarig för att följa behöriga lagar i din jurisdiktion,
trots avsnitt 16 och 17 ovan.

19.

FEEDBACK FRÅN ANVÄNDARE

Om någon Användare kontaktar Kyäni med information, inklusive feedback, såsom frågor, önskemål,
åsikter, kommentarer, förslag eller liknande angående innehållet i något av Kyänis dokument,
webbplatsen, eller eventuella relaterade tjänster, ska sådan information anses vara icke-konfidentiell
och Kyäni har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan information och ska vara fritt att
reproducera, använda, avslöja och distribuera informationen till andra utan begränsningar. Kyäni ska
vara fritt att använda alla idéer, koncept, know how eller tekniker som ingår i sådan information för
vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av
produkter som innehåller sådan information. I händelse av att Kyäni väljer att göra så ska användaren
inte ha rätt till någon avgift eller ersättning för sådan information, teknik eller idé.

20.

ACCEPTABEL OCH LAGLIG ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

De uppgifter som lämnas till Kyäni i samband med användning av webbplatsen: (a) får inte vara
falska, felaktiga eller vilseledande; (b) får inte vara obscena eller oanständiga; (c) får inte innehålla
några virus, maskar eller annan skadlig programmering avsedd att skada, störa, avlyssna i hemlighet
eller expropriera system, data eller personlig information; (d) får inte inkräkta på någon annans
upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller annan äganderätt eller rätt till publicitet eller
privatliv; (e) får inte vara kränkande, ärekränkande, hotande eller trakasserande; och (f) får inte skapa
ett ansvar för Kyäni eller få oss att förlora tjänster från våra Internetleverantörer eller andra
leverantörer. Avsändaren av eventuella meddelanden till denna webbplats eller på annat sätt till Kyäni
ska ansvara för innehållet och informationen där i, inklusive dess sanningsenlighet och riktighet.
Denna webbplats tillhandahålls som en service till sina besökare. Kyäni förbehåller sig rätten att ta
bort, ändra eller komplettera innehållet på denna webbplats när som helst av någon anledning utan
anmälan till någon.

21.

AVSKILJBARHET

I händelse av att en eller flera delar av detta avtal, av någon anledning, anses vara ogiltig, olaglig eller
ogenomförbar i något avseende, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller ogenomförbarhet inte påverka
någon annan bestämmelse i detta avtal.

22.

RUBRIKER

Rubrikerna som används i detta avtal är endast för att underlätta hänvisning och ska inte användas
som ett hjälpmedel vid tolkningen av detta avtal.

23.

INGEN AVSÄGELSE

Varje försening eller misslyckande av Kyäni att kräva prestationer eller genomdriva någon
bestämmelse här i ska inte på något sätt påverka Kyänis rätt vid ett senare tillfälle i fråga om att
genomdriva sådana bestämmelser. Ingen fördröjning eller underlåtenhet från Kyäni att utöva någon
rättighet här under ska utgöra en avsägelse av sådan rätt eller någon annan rättighet.

24.

HELA AVTALET, UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR

Detta avtal och de dokument som uttryckligen införlivats genom hänvisning utgör hela avtalet mellan
Kyäni och dig i fråga om detta ämne. Efter eget gottfinnande kan Kyäni när som helst ensidigt ändra
eller modifiera detta avtal eller andra dokument som hänvisas till genom publicering på webbplatsen.
Eventuella ändringar eller ändrade villkor träder i kraft i samband med publiceringen. En fortsatt
användning av webbplatsen innebär ett godkännande av alla ändrade villkor.

25.

UPPDRAG

Du får inte överlåta dina rättigheter eller delegera dina skyldigheter här under utan skriftligt tillstånd
från Kyäni. Kyäni kan när som helst överlåta sina rättigheter eller delegera sina skyldigheter här under
utan förvarning.

26.

FÖRMÅNSRÄTT FÖR TREDJE PART

Ingen person som inte är part i detta avtal är avsedd att vara en mottagare av detta avtal, och ingen
person som inte är part i detta avtal ska ha någon rätt att genomdriva något som helst villkor i detta
avtal.

27.

HELA AVTALET

Detta dokument utgör hela avtalet mellan parterna. I och med ikraftträdandet i fråga om ämnet här i
ersätter det alla andra avtal, diskussioner eller andra promemorier angående detsamma.

