
 
Ansvarsfriskrivning för webbplats

Lotus Cars Europe B.V. strävar efter att hålla denna webbplats så uppdaterad och korrekt
som möjligt. Dock kan inga anspråk göras på rättigheter på något sätt baserat på innehållet
på denna webbplats. Vi garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av någon
information som tillhandahålls på vår webbplats. Vi garanterar inte heller att användningen
av denna webbplats kommer att ske utan avbrott eller vara felfri, eller att webbplatsen och
dess servrar är fria från datavirus eller buggar.

Lotus ska inte hållas ansvariga för någon skada eller förlust som uppstår på grund av
användningen av någon information på vår webbplats eller av produkter som visas på vår
webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta skador eller följdskador, eller någon
som helst skada som uppstår från användning eller förlust av användning, försummelse eller
någon annan olaglig handling som uppstår ur eller i samband med användningen av
webbplatsen.

Produkter och priser

Som nämnts ovan strävar Lotus efter att hålla denna webbplats så korrekt som möjligt, men
ändringar kan fortfarande göras till produkter och tjänster efter att sidorna publicerats.
Angivna tekniska data är att betrakta som preliminära. De motsvarar den faktiska
situationen vid publiceringstillfället. Vissa sidor kan också innehålla typer och funktioner
som inte erbjuds i vissa länder. Illustrationerna och beskrivningarna kan skilja sig från de
standardmodeller och versioner som finns tillgängliga i vissa länder. Om du är intresserad
av någon modell och har frågor angående färgen, tillvalet eller tillbehöret som visas på
webbplatsen eller om du är osäker på dess tillgänglighet i din region, kontakta Lotus Cars
Europe och/eller en lokal auktoriserad Lotus-partner för mer information.

Våra varumärken är registrerade

Vi (och/eller våra närstående företag) är ägare eller licenstagare till alla immateriella
rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på den inklusive men inte
begränsat till varumärket ”LOTUS”, Lotus Roundel-enheten, modellnamn och tillhörande
logotyper. Ovanstående är föremål för skydd av varumärken och andra immateriella
rättigheter, och du får inte använda dem utan vårt godkännande.

Copyright

Denna webbplats skapades och underhålls av Lotus, alla rättigheter förbehålls. Alla texter,
bilder och ljud, animationer och videofiler och deras arrangemang på webbplatsen är
skyddade av upphovsrätt eller andra immateriella lagar. De får inte reproduceras, ändras
eller användas på andra webbplatser för kommersiella ändamål eller distribution utan
föregående skriftligt medgivande från Lotus Cars Europe B.V.



Tredjepartswebbplatser

Lotus representerar, garanterar, stöder eller accepterar inte ansvar för några externa
webbplatser som är länkade till eller från denna webbplats. Ingen tredje parts webbplats
som du besöker via länk från denna webbplats är under kontroll av Lotus och du besöker
helt på egen risk.

Kontakt

Om du har några frågor eller klagomål om denna webbplats, kontakta oss på
LCE.legal@eu.lotuscars.com

mailto:LCE.legal@eu.lotuscars.com

