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Genom att besöka Lappset Sweden AB:s PlayCare-serviceverksamhets eller dess
dotterbolags (nedan ”Lappset Sweden”) webbplats på adressen www.playcare.se, eller
på en enskild webbsida som tillhör webbplatsen, förbinder du dig att följa dessa
användarvillkor. Det är inte tillåtet att använda webbplatsen om du inte godkänner dessa
användarvillkor i sin helhet.
Begränsad användarrätt
Begränsad användarrätt beviljas till användare av webbplatsen av Lappset Sweden enligt
villkoren och begränsningarna som räknas upp i detta dokument samt personlig och begränsad
tillgång till, användarrättigheter till och visningsrättigheter för dessa sidor och tillhörande filer
enligt gällande lagar och bestämmelser för alla sidor. Detta användningstillstånd är inte
exklusivt och kan inte överlåtas. Äganderätten till dessa sidor och deras innehåll tillhör Lappset
Sweden.
Detta användningstillstånd omfattas av följande begränsningar:
1. Användaren av sidorna ska beakta upphovsrätten och Lappsets övriga immateriella
rättigheter och begränsningar vid besök på webbplatsen eller vid användning av
innehållet på webbplatsen och
2. Användaren av webbplatsen har inte tillåtelse att på något sätt ändra, distribuera,
överföra eller spara webbsidor eller innehåll på webbsidor eller kopiera eller ge allmän
tillgång till eller använda innehållet på sidorna i kommersiella syften eller för publicering,
med undantag av de uppgifter som anges separat i dessa villkor. Det är förbjudet att på
något sätt ändra innehållet på, distribuera, flytta, spara eller kopiera webbsidorna eller
göra dem allmänt tillgängliga eller att använda sidorna eller deras innehåll i kommersiella
syften eller för publicering utan uttryckligt skriftligt medgivande från Lappset Sweden.
Upphovsrätten och varumärkena
Upphovsrätten och varumärkena till Lappset PlayCares webbplats innehåller
upphovsrättskyddat material © Lappset Sweden AB. Alla rättigheter som inte uttryckligen
nämns i dessa användarvillkor förbehålles. Lappset Sweden och de produkter som företaget
producerar samt PlayCare är registrerade eller oregistrerade varumärken, produktnamn,
logotyper, organisationsnummer, företagsnamn och slogans som tillhör Lappset Sweden.
Tillgången till vår webbplats kan inte indirekt eller på annat sätt tolkas som beviljande av licens
eller andra användarrättigheter till några märken som förekommer på några sidor utan
föregående skriftligt medgivande från Lappset Sweden.

Rätt till ändringar
Lappset Sweden förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera dessa sidor, användarvillkoren
för sidorna eller förhindra åtkomst till sidorna när som helst och utan separat meddelande.
Friskrivningsklausul
Innehållet på denna webbplats tillhandahålls ”som det är”. Användning av information,
funktioner eller tjänster på dessa sidor sker helt på användarens eget ansvar. Lappset PlayCare
ansvarar inte för sidornas innehåll, att funktionerna eller tjänsterna är korrekta eller för
tillämpningen av dem i ett särskilt syfte. Med undantag av tillämplig, obligatorisk lagstiftning ger
vi inga uttryckliga eller indirekta garantier för åtkomsten till, felfriheten hos, tillförlitligheten hos
eller innehållet i informationen på sidorna.
PlayCares rättigheter och ansvar
Lappset PlayCare tar inget som helst ansvar för direkta, indirekta, slumpvisa, särskilda eller
indirekta skador, förlorade intäkter eller avbrott i verksamheten på grund av användningen av
dessa sidor eller för avbrott i användningen, även om Lappset Sweden meddelats om
möjligheten till sådana skador. Lappset Swedens ansvar begränsar sig högst till det som krävs
enligt obligatoriska bestämmelser enligt svensk lag. Lappset Sweden ansvarar inte på något
sätt för att uppgifterna på sidorna är korrekta, eller för fördröjningar eller fel och Lappset
Sweden har ingen skyldighet att informera användarna av webbplatsen om ändringar i
webbplatsens innehåll. Lappset Sweden ansvarar inte för några förluster eller skador som beror
på att användaren av webbplatsen har förlitat sig på information på webbplatsen eller
information som getts till användarna på webbplatsen.
PlayCares webbplats kan innehålla länkar till webbsidor som ägs som administreras av tredje
part. När du går in på dessa sidor ska du läsa och godkänna de eventuella användarvillkoren
för dessa innan du besöker dem. Lappset PlayCare är inte ansvariga för innehållet på tredje
parts webbplatser.
Visning av information
Genom att skicka eller erbjuda information och material till PlayCare (exempelvis återkoppling,
uppgifter, svar på frågor från oss, förslag, idéer, beställningar, begäran eller motsvarande
information) antingen via e-post eller via denna webbplats, förbinder du dig att iaktta följande
villkor (i) informationen du tillhandahåller är inte olaglig eller på annat sätt otillåten att
publiceras; (ii) du vidtar nödvändiga åtgärder för att ta bort eventuella virus eller andra orena
eller skadliga egenskaper från det material du tillhandahåller innan du tillhandahåller materialet;
(iii) materialet tillhör dig eller du har obegränsad rätt att ge det till Lappset Sweden och Lappset
Sweden har rätt att publicera det material du tillhandahållit utan kostnad och/eller låta materialet
eller delar av det ingå i sina egna produkter utan ansvars- eller betalningsskyldighet och utan att
ange källa och (iv) du gör inga anspråk på Lappset Sweden med anledning av det material du
skickat in och du förbinder dig att kompensera Lappset Sweden för alla kostnader som
eventuellt uppstår till följd av åtgärder som tredje part tvingas vidta på grund av att du skickat in
materialet.
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