Användarvillkor
Senast uppdaterad: 13 Juli 2021
Läs dessa villkor noga innan du använder vår tjänst.

1. Tolkning och Definitioner
1.1 Ord som inleds med stor bokstav är definierade i dessa Villkor, oavsett om det är i singular
eller plural, enligt definitionerna nedan.
1.2 Definitioner
“Företag” (kan i dessa villkor även refereras till som antingen “Företaget”, “Vi”,
”Vår” eller “Oss”) refererar till Mammaproffsen, med organisationsnummer 5568883721.
“Enhet” innebär vilken enhet som helst som har tillgång till Tjänsten, såsom en dator,
en smartphone, en surfplatta, och annat.
“Tjänst” (kan i dessa villkor även refereras till som ”Tjänsten”) refererar till
Hemsidan.
“Användarvillkor” (benämns även som “Villkor”) innebär dessa Användarvillkor
som utgör ett avtal mellan Användaren och Företaget gällande användandet av
Tjänsten.
“Hemsida” (kan i dessa villkor även benämnas som ”Hemsidan”) refererar till
Mammaproffsen webbplats som finns tillgängligt på mammaproffsen.se.
“Användaren” (kan i dessa villkor även benämnas som “Användare”, “Du”, ”Din”
eller “Dig”) refererar till individen som använder eller har tillgång till Tjänsten, eller
till ett företaget eller annan juridisk person på vars vägnar en individ använder eller
har tillgång till Tjänsten.
2.

Erkännande
2.1 Dessa är de allmänna Användarvillkoren för användningen av denna Tjänst och det avtal
som fungerar mellan Dig och Företaget. Dessa Villkor anger alla Användares rättigheter och
skyldigheter beträffande användningen av Tjänsten.
2.2 Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer
dessa Villkor. Dessa Villkor gäller för alla besökare, Användare och andra som får tillgång till
eller använder Tjänsten.
2.3 Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker Du till att vara bunden av dessa
Villkor. Om Du inte håller med om någon av punkterna i dessa Villkor kan du inte komma åt
eller använda Tjänsten.
2.4 Din tillgång till och användning av Tjänsten är också villkorad av att Du accepterar och
följer Företagets integritetspolicy. Företagets integritetspolicy beskriver de policyer och
procedurer för insamling, användning och lagring av din personliga information när du
använder Hemsidan och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs
Vår integritetspolicy noga innan du använder Vår Tjänst.

3.

Länkar till andra webbplatser
3.1 Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredje-parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller
kontrolleras av Företaget.
3.2 Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll eller sekretesspolicyer
på tredje-parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att Företaget
inte är ansvarigt, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas

av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns
tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster hos tredje-part.
3.3 Vi rekommenderar starkt att Du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredje-parts
webbplatser eller tjänster som du besöker.
4.

Cookies
4.1 När Du har åtkomst eller använder Tjänsten får du möjligheten att samtycka till sparandet
av Cookies (även kallade ”Kakor”). Dessa Kakor sparas då på din Enhet i form av små
textfiler. Syftet med dessa Kakor är att hjälpa Oss förstå hur Vi kan förbättra Användarens
upplevelse av Tjänsten genom att t.ex. tillhandahålla information om vilka sidor på Hemsidan
som en Användare besöker mest.

5.

Uppsägning
5.1 Vi kan säga upp eller avbryta Din åtkomst till Hemsidan omedelbart, utan förvarning eller
ansvar, av vilken anledning som helst, utan föregående krav på överträdelse av dessa Villkor.
5.2 Efter uppsägning upphör Din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

6.

Ansvarsbegränsning
6.1 I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Företaget eller dess leverantörer
under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller
följdskador som helst (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av
data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av sekretess som
uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till användning eller oförmåga att använda
Tjänsten, programvara från tredje-part och/eller tredje-parts maskinvara som används med
Tjänsten, eller annars i samband med någon bestämmelse i dessa Villkor), även om Företaget
eller någon leverantör har underrättats om möjligheten till sådana skador och även om
åtgärden inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

7.

Ansvarsfriskrivning
7.1 Information som publiceras på mammaproffsen.se är endast avsett som allmän information
och utgör inte, och skall heller inte användas som, medicinsk rådgivning. Det finns risk att
innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av informationen
på denna hemsida sker på användarens risk.
7.2 Utan att begränsa det ovanstående ger varken Företaget eller någon av Företagets
leverantörer någon garanti av något slag, uttryckt eller underförstått: (i) beträffande Tjänsten
eller tillgängligheten av Tjänsten, eller information, innehåll och material eller produkter ingår
därpå; (ii) att Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) när det gäller noggrannhet,
tillförlitlighet eller valuta för all information eller innehåll som tillhandahålls via Tjänsten;
eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller
på uppdrag av Företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig kod,
tidbomber eller andra skadliga komponenter.

8.

Tillämplig lag
8.1 Tjänsten, dess användning och dessa Villkor regleras av svensk lagstiftning.

9.

Tvistlösning
9.1 Om du har någon oro eller tvist gällande Tjänsten godkänner Du att Du först försöker lösa
tvisten informellt genom att kontakta Företaget. Om inte detta leder till en lösning ska tvist
lösas i svensk domstol.

10.

Avskiljbarhet och avstående

10.1 Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig, kommer
sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen med sådan bestämmelse i största
möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att
fortsätta i full kraft och effekt.
10.2 Med undantag av vad som anges här, ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att
kräva fullgörande av en förpliktelse enligt dessa Villkor inte påverka en parts förmåga att
utöva sådan rättighet eller kräva sådan fullgörande när som helst därefter, och inte heller ska
avstående från en överträdelse utgöra ett avstående av eventuella efterföljande överträdelser.
11.

Ändringar av dessa villkor
11.1 Vi förbehåller Oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa Villkor när
som helst. Om en ändring är väsentlig kommer Vi att göra rimliga ansträngningar för att ge
minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring
kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.
11.2 Genom att fortsätta komma åt eller använda Vår Tjänst efter att dessa ändringar träder i
kraft godkänner Du att Du är bunden av de reviderade villkoren. Om Du inte godkänner de
nya villkoren, helt eller delvis, ska Du sluta använda Hemsidan och Tjänsten.

12.

Kontakta Oss
12.1 Om Du har några frågor om dessa Villkor kan du kontakta oss på mejl.

