
LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU
ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS

Vad innehåller dessa villkor?

Dessa villkor beskriver reglerna för användning av vår webbplats. Dessa villkor täcker inte
tredjepartswebbplatser. Du kan hitta användarvillkoren och villkoren för tredje parts
webbplatser på deras egna respektive webbplatser.

Vilka vi är och hur du kontaktar oss

Vår webbplats är en webbplats som drivs av Lotus Cars Europe B.V. (”Vi”). Vi är registrerade i
Nederländerna och har vårt säte i Amsterdam.

Vi är ett aktiebolag.

Om du vill kontakta oss, skriv till LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och
att du samtycker till att följa dem.

Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Det finns andra villkor som kan gälla för dig

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som även gäller för din
användning av vår webbplats:

● Vår sekretesspolicy

● Vår cookiepolicy, som innehåller information om cookies på vår webbplats

● Ansvarsfriskrivning

Vi kan komma att göra ändringar i dessa villkor och på vår webbplats

Vi ändrar dessa villkor och vår webbplats från tid till annan och lägger ut eventuella
uppdateringar på vår webbplats. Vi rekommenderar att du kontrollerar dessa villkor varje
gång du vill använda vår webbplats för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller vid
den tidpunkten.

Vi kan stänga av eller dra tillbaka vår webbplats
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Vi garanterar inte att vår webbplats, eller allt innehåll på den, alltid kommer att vara
tillgänglig eller vara oavbruten. Vi kan stänga av eller dra tillbaka eller begränsa
tillgängligheten för hela eller delar av vår webbplats av a�ärs- eller driftskäl.

Vi kan komma att överföra detta avtal till någon annan

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan
organisation. Vi kommer att säkerställa att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt
avtalet.

Du måste hålla dina kontouppgifter säkra

Om du väljer, eller om du förses med, en användaridentifieringskod, lösenord eller annan
information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som
konfidentiell. Du får inte lämna ut den till någon tredje part.

Vi har rätten att när som helst inaktivera alla användaridentifieringskoder eller lösenord,
oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, om du enligt vår rimliga uppfattning har
underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifieringskod
eller lösenord, måste du omgående meddela oss via e-post på LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Hur du får använda material på vår webbplats

Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det
material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag
runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av alla sidor från vår webbplats för ditt
personliga bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som
publiceras på vår webbplats.

Utan vårt skriftliga medgivande i förväg får du inte modifiera papperskopior eller digitala
kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte
använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik
separat från medföljande text

Vår status (och den för alla identifierade bidragsgivare) som författare till innehåll på vår
webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål
utan att först erhålla en licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa
användarvillkor kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart och du
måste, efter vårt gottfinnande, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.
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Förlita dig inte på informationen på denna webbplats

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information. Informationen på
vår webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier av något slag, uttryckta
eller underförstådda, inklusive (men inte begränsat till) eventuella underförstådda garantier
om säljbarhet, lämplighet för något särskilt ändamål eller icke-intrång i tredje parts
rättigheter. Den är inte avsedd att utgöra råd som du bör förlita på. Du måste få
professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avstår från, någon åtgärd på
grundval av innehållet på vår webbplats.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats,
ger vi inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att
innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Vi ansvarar inte för webbplatser vi länkar till

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser från tredje part
tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Sådana länkar ska inte tolkas som att
vi godkänner de länkade webbplatserna eller information som du kan hämta från dem.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser. Vi är inte ansvariga
för innehållet på webbplatser som underhålls av tredje part och frånsäger oss därför allt
ansvar för eventuella länkar från denna webbplats till andra webbplatser.

Vårt ansvar för förlust eller skada som du lidit

Oavsett om du är konsument eller företagsanvändare:

● Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det
skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller
personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda,
agenter eller underleverantörer och för bedrägeri eller bedräglig felaktig
framställning.

Om du är företagsanvändare:

● Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, representationer eller andra villkor
som kan gälla vår webbplats eller något innehåll på den.

● Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada, vare
sig gällande kontrakt, skadeståndsanspråk (inklusive vårdslöshet), brott mot
lagstadgad skyldighet eller annat, även om det är förutsebart, som uppstår under
eller i samband med:

● användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats, eller

● användning av eller förlitande på något innehåll som visas på vår webbplats.



● I synnerhet kommer vi inte att vara ansvariga för:

● förlust av vinst, försäljning, a�ärer eller intäkter

● avbrott i verksamheten

● förlust av förväntade besparingar

● förlust av a�ärsmöjlighet, goodwill eller rykte, eller

● någon indirekt eller följdförlust eller skada.

Om du är konsumentanvändare:

● Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för hushålls- och privat bruk.
Du samtycker till att inte använda vår webbplats för några kommersiella eller
a�ärsändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av
a�ärer, a�ärsavbrott eller förlust av a�ärsmöjlighet.

● Om defekt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt
innehåll som tillhör dig och detta orsakas av vår underlåtenhet att använda rimlig
försiktighet och färdighet, kommer vi antingen att reparera skadan eller betala dig
ersättning. Vi kommer dock inte att hållas ansvariga för skador som du kunde ha
undvikit genom att följa våra råd att tillämpa en uppdatering som erbjudits dig
kostnadsfritt eller för skador som orsakats av att du inte har följt
installationsinstruktionerna korrekt eller att inte ha följt minimisystemkrav som vi
rekommenderar.

Hur vi kan använda dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter såsom anges i vår sekretesspolicy.

Vi är inte ansvariga för virus och du får inte introducera dem

Vi garanterar inte att vår sida kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att
komma åt vår webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Regler för att länka till vår webbplats

Du kan länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt
och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte länka till vår sida på ett sådant sätt att det föreslår någon form av association,
godkännande eller stöd från vår sida där det inte finns någon.
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När du länkar till vår webbplats får du inte kringgå, ta bort eller ändra några
upphovsrättsliga eller andra meddelanden eller annonser på vår webbplats. Vår webbplats
och allt innehåll på den får inte ramas in på någon annan webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande återkalla alla
dessa tillstånd.

Vilket lands lagar gäller för eventuella tvister?

Nederländernas, då dessa villkor regleras av nederländsk lag.

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.


