Rättsligt meddelande
Denna webbplats tillhandahålls av Home Group Holdings-gruppen ('HOME GROUP').
Användarvillkoren tillhandahåller regler och villkoren för åtkomst till och användning av vår webbplats och
dess innehåll inklusive text, programvara, databas, format, dokument, grafiskt och skriftligt arbete och allt
annat material som publiceras på denna webbplats.
Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in personlig information från dig och hur denna information används
av oss.
Användarvillkor
Dessa användarvillkor ("villkoren"), som ändras av oss från tid till annan, anger grunden för anvädningen av
HOME GROUP:s webbplats och tillhandahåller viktig information om hur vi tillhandahåller våra tjänster.
Genom att gå in på webbplatsen samtycker du till att vara juridiskt bunden av villkoren. Du får inte använda
webbplatsen om du inte accepterar villkoren helt.
Webbplatsoperatör
Webbplatsen ägs och drivs av HOME GROUP ('oss' eller 'vi').
Friskrivning
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar är vi inte ansvariga eller ansvariga för någon fråga som
rör dig eller någon tredje part som kommer åt eller använder denna webbplats och dess innehåll.
Ägande
Webbplatsen, webbplatsens innehåll, webbplatsens kod, domännamnet och alla upphovsrätter, varumärken,
företagsnamn och all annan immateriell egendom eller annan egendom däri ägs till fullo av oss och/eller våra
licensgivare och/eller innehållsleverantörer och skyddas av tillämpliga inhemska och internationella lagar om
immateriell egendom och andra lagar.
Såvida det inte uttryckligen tillåts av oss får du inte kopiera, fånga, reproducera, utföra, överföra, sälja,
licensiera, modifiera, skapa härledda verk från eller baserat på, återpublicera, skicka in, redigera, posta,
överföra, visa offentligt, anpassa, distribuera, eller helt eller delvis utnyttja webbplatsen, webbplatsens
innehåll eller webbplatskod, eller på annat sätt använda webbplatsen, webbplatsens innehåll eller
webbplatskod, i någon form eller på något sätt.
Licens
Vi ger dig i enlighet med dessa villkor en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rättighet och licens att få
tillgång till och använda webbplatsen och webbplatsens innehåll, förutsatt att du till fullo följer dessa villkor.
Du samtycker till att inte inkräkta på eller störa webbplatsen eller att inte bryta mot några lagkrav.
Integritet
Närhelst du skickar information om dig själv via webbplatsen samtycker du otvetydigt till att vi samlar in,
använder och avslöjar den informationen i enlighet med vår integritetspolicy.
Andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser på internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje
part. Vi förbinder oss inte att övervaka eller granska sådant innehåll från tredje part på webbplatsen, och vi
är inte heller ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten hos sådana tredje parts-webbplatser.
Förändringar
Vi kan, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon del av webbplatsen,
webbplatsens innehåll och/eller dessa villkor, helt eller delvis, när som helst. Ändringar av dessa villkor
träder i kraft när de publiceras. Du samtycker till att granska dessa villkor med jämna mellanrum för att bli
medveten om eventuella ändringar.
Kontakta oss
För all information om webbplatsen, vänligen kontakta media@homegroupholdings.com

