VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.
Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd.
("Företaget") under förutsättning att du godkänner de villkor för användning som anges nedan
("Villkoren"). Genom att gå in på, använda och/eller hämta meddelanden, information, data, text, bilder
eller annat material från Webbplatsen (gemensamt kallat "Material") och genom att skicka
meddelanden, information, data, text, programvara eller bilder eller annat material till Webbplatsen
("Innehåll"), går du med på att för egen del, och för någon du representerar, följa dessa Villkor varje
gång du använder och besöker Webbplatsen. Om du inte går med på att följa de angivna Villkoren måste
du omgående avbryta din användning av Webbplatsen och all hämtning eller användning av Material.
Villkoren gäller endast för din användning och åtkomst till Webbplatsen och ändrar inte villkoren för
eventuella andra överenskommelser du kan ha med Företaget. Om Villkoren och någon annan
överenskommelse som du kan ha med Företaget inte säger samma sak ska överenskommelsen ha
företräde men bara vad gäller just den bristande överensstämmelsen.
1. Ändringar i Villkoren
Företaget har rätt att efter egen bedömning helt eller delvis och när som helst ändra, modifiera eller
göra tillägg till någon del av Villkoren inklusive Sekretesspolicyn. Ändringarna börjar gälla när
meddelande om dem postas på Webbplatsen. Kontrollera Villkoren regelbundet för att se när de
uppdaterades senast, en information som fnns angiven högst upp i detta dokument. Om du inte vill
godkänna en ändring måste du omgående upphöra med din användning av Webbplatsen och Materialen
och förstöra allt Material du innehar eller på annat sätt kontrollerar. Din fortsatta användning av
Webbplatsen eller hämtning av Material, efter det att meddelande postats om ändringarna, ska anses
innebära att du accepterat ändringarna.
2. Ändringar i Webbplatsen =
Företaget har rätt att ändra, uppskjuta eller stänga ner någon del av Webbplatsen inklusive (i) ändra
tillgängligheten för någon funktion närsomhelst och utan att det ska medföra något ansvar för Företaget,
(ii) ta bort, modifiera eller på annat sätt ändra något Material på Webbplatsen; eller (iii) införa
begränsningar och villkor för vissa funktioner eller begränsa din åtkomst till hela eller delar av
Webbplatsen utan föregående meddelande om det och utan att det av någon anledning ska medföra
något ansvar för Företaget. Företaget förbehåller sig rätten men inte skyldigheten att efter egen
bedömning korrigera eventuella fel och brister i någon del av Webbplatsen utan föregående
meddelande om det.
3. Tillåten och förbjuden användning
Webbplatsen får endast användas i juridiskt tillåtna syften. Du går med på att bara skicka in Innehåll och
få tillgång till Material som är anständigt och passande och förenligt med Webbplatsens syfte. Med
tillämpning av dessa villkor ger Företaget dig en icke‐exklusiv, icke‐överförbar, begränsad rätt att gå in

på, använda och visa Webbplatsen med tillhörande Material för ditt eget eller ditt företags interna bruk,
förutsatt dock att du eller någon annan direkt eller indirekt inte får: (i) ta bort någon copyright‐ eller
annan upphovsrättslig märkning som kan finnas i det hämtade Materialet; (ii) sälja, mångfaldiga, ändra
eller försöka ändra Materialet på något sätt eller återge eller offentligt visa, utföra eller distribuera eller
på annat sätt använda Materialet i något allmänt eller affärsmässigt syfte, inklusive och utan någon
begränsning använda Materialet på någon annan webbplats; (iii) överföra Materialet till någon annan
person utan Företagets skriftliga medgivande; (iiii) skriva ut eller kopiera någon HTML eller annan
programvara som finns tillgänglig på Webbplatsen; (v) använda Webbplatsen på något sätt så att
Webbplatsen skadas, avaktiveras, överbelastas eller hämmas; (vi) skadar säkerheten på Webbplatsen
eller på annat sätt utgör missbruk av den vad gäller Webbplatsens tjänster, systemresurser, konton,
servrar eller nätverk som är kopplade till eller åtkoms via Webbplatsen; (vii) stör eller interfererar med
någon annan persons användning eller vederbörliga uppskattning av Webbplatsen eller partner‐ eller
länkade webbplatser; (viii) ladda upp, posta eller via Webbplatsen överföra något Innehåll som kan
påverka Webbplatsens drift eller funktion på ett negativt sätt, inklusive utan någon begränsning
datavirus, trojaner, maskar eller andra skadliga eller störande filer eller dataprogram som medför en
orimlig och oproportionerlig belastning på Webbplatsens infrastruktur; (ix) använda någon robot eller
spindel eller annat automatiskt program eller verktyg eller manuell process för att övervaka, kopiera,
sammanfatta eller på annat sätt utvinna information från Webbplatsen eller delar av den som inte är
avsedda för allmän åtkomst; (xi) på Webbplatsen eller till eller från den överföra spam, kedjebrev,
skräppost eller annan typ av oönskad mass‐e‐postdistribution; eller (xii) registrera en e‐postadress du
inte äger och inte har tillstånd från ägaren att registrera. Företaget förbehåller sig rätten att när som
helst publicera och offentliggöra Innehåll som du skickat in för att uppfylla krav som ka ställas enligt lag.
föreskrift eller regeringsönskemål och/eller redigera, vägra posta eller helt eller delvis ta bort Innehåll
som Företaget enligt egen bedömning anser tveksamt eller utgör ett brott mot dessa Villkor.
4. Upphovsrätt
Webbplatsen, inklusive allt Material skyddas av kanadensisk och internationell upphovsrättslagstiftning
och fördragsbestämmelser. När du använder Webbplatsen går du med på att följa samtlig internationell
upphovsrättslagstiftning och att förhindra all otillåten kopiering av Materialet. Såvida inte Villkoren
uttryckligen säger något annat, ger inte Företaget dig någon uttrycklig eller underförstådd rätt eller
licens enligt någon upphovsrätt som Företaget äger, inklusive enligt något patent, varumärke, copright,
handelshemlighet eller sekretessbelagd information. Varunamnen, företagsnamnen och logotyperna
som används på Webbplatsen kan utgöra varumärken, inklusive registrerade sådana, som tillhör
Företaget. Sådana varunamn, företagsnamn och logotyper som tillhör Företaget får inte, varken helt
eller delvis kopieras, imiteras eller användas utan Företagets skriftliga medgivande. Andra varu‐ och
företagsnamn som nämns på Webbplatsen kan utgöra varumärken som tillhör sina respektive ägare.
Företagets produkter, arbetssätt och processer kan omfattas av ett eller flera patent eller andra
obligatoriska upphovsrättsliga regler och ska betraktas som handelshemligheter samt vara omfattade av
upphovsrätt. Företaget förbehåller sig alla sådana rättigheter. All programvara, inklusive
beräkningsprogram samt alla filer och bilder som tagits fram med sådan programvara, kod och data som
medföljer programvaran (gemensamt kallat "Programvaran") som används eller görs åtkomlig via

Webbplatsen omfattas av Företagets upphovsrätt. Såvida inte annat sägs på annan plats får du licens att
använda Programvaran på icke‐exklusiv basis för de ändamål som uttryckligen angivits på Webbplatsen.
Såvida det inte medges enligt lag får du inte använda Programvaran för andra syften eller försöka
dechiffrera, plocka isär eller utöva omvänd ingenjörskonst på någon Programvara som Webbplatsen helt
eller delvis är uppbyggd av. Företaget lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag och kommer
heller inte att ta på sig något ansvar för någon tredjepartsprogramvara som erfordras för at få åtkomst
till eller använda Material som finns tillgängligt på Webbplatsen. Läs vänligen igenom alla villkor som
gäller hämtning, installation och användning av sådan tredjepartsprogramvara.
5. Länkar och tredjepartsinnehåll
Vissa länkar på Webbplatsen kan ta dig vidare till andra webbplatser. Företaget tillhandahåller dessa
länkar bara för att göra det bekvämt för dig. De länkade webbplatserna står inte nödvändigtvis under
Företagets kontroll. När du använder dessa webbplatser lämnar du den här Webbplatsen. Om du väljer
att gå in på en länkad webbplats gör du det på egen risk och det är ditt ansvar att vidta lämpliga
skyddsåtgärder för att skydda dig mot virus och annan skadlig programvara. Företaget ansvarar inte för
innehållet i någon sådan länkad sida eller någon annan sida som inte står under Företagets kontroll.
Företaget lämnar inga garantier eller utfästelser och stödjer inte några länkade webbplatser eller
innehåll, varor eller tjänster som erbjuds på dessa. Förekomsten av länkar innebär inte att Företaget
sponsrar, stödjer, är partner eller associerad med eller har juridisk rätt att använda något varumärke,
varunamn, logotyp eller copyrightsymbol som kan visas eller åtkommas via länkarna eller att en länkad
webbplats har rätt att använda något varumärke, varunamn, logotyp eller copyrightsymbol som tillhör
Företaget.
6. Ansvarsfriskrivning
Du är införstådd med att all användning och allt förlitande på Webbplatsen och dess Material görs på
egen risk. Företaget utfärdar inga löften eller garantier vad gäller Webbplatsen och/eller Materialet som
allt tillhandahålls i befintligt skick. FÖRETAGET FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER,
GARANTIER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTAN NÅGON BEGRÄNSNING FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄLJBARHET, SÄLJKVALITET, ICKE‐INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET
FÖR VISST SYFTE INKLUSIVE SÅDANA SOM FÖLJER AV FÖRESKRIFT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ENLIGT LAG
ELLER ENLIGT NÅGON FÖRFARANDEREGEL ELLER HANDELSSEDVÄNJA. FÖRETAGET GARANTERAR INTE
ATT WEBBPLATSEN ALLTID KOMMER ATT VARA I DRIFT OCH FUNGERA STÖRNINGSFRITT OCH FELFRITT.
Företaget garanterar inte och lämnar inga utfästelser eller garantier vad gäller sanningsenligheten,
korrektheten, pålitligheten, valutan, riktigheten och fullständigheten i Materialen eller de resultat som
kan uppnås med Materialen. Användning av Webbplatsen och Materialet sker på egen risk. Ändringar på
Webbplatsen görs med jämna mellanrum och kan inträffa närsomhelst. Inget i innehållet på
Webbplatsen ska tolkas som att det innebär någon form av medicinsk‐ eller hälsorådgivning eller
liknande. Utan någon begränsning ska inget som finns på webbplatserna ersätta medicinsk rådgivning,
besök hos läkare eller rekommendationer från hälso‐ och sjukvårdspersonal. När det gäller
hälsotillståndet, mediciner, hälsoprodukter och behandling ska du i din särskilda situation bara förlita dig
på råd från yrkeskunnig sjukvårdspersonal.

7. Ansvarsbegränsning
DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT FÖRETAGET OCH NÅGON TREDJE PART SOM FINNS OMNÄMND PÅ
WEBBPLATSEN INTE SKA HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER OCH SKADOR AV NÅGON SORT
INKLUSIVE OCH UTAN NÅGON BEGRÄNSNING DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR (INKLUSIVE UTAN NÅGON BEGRÄNSNING SKADA PÅ
AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV INFORMATION, PROGRAM ELLER DATA, UTEBLIVEN VINST,
FÖRLORADE BESPARINGAR, FÖRLORADE INTÄKTER) SOM UPPKOMMIT I SAMBAND MED ANVÄNDNING
ELLER ÅTKOMST AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER FÅ ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN,
MATERIALEN, NÅGOT INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLITS ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV EN
LÄNKAD TREDJEPARTSWEBBPLATS ÄVEN OM FÖRETAGET ELLER NÅGON SÅDAN TREDJEPART TIDIGARE
INFORMERATS OM RISKEN ATT SÅDAN SKADA ELLER FÖRLUST KAN UPPSTÅ. Under alla omständigheter
går du med på att Företagets sammanlagda skadeståndsskyldighet ska begränsas till 100 CAD.
Ansvarsbegränsningarna och friskrivningarna i Villkoren gäller oavsett typ av handlande, vare sig det
skett enligt avtal, garanti, svikande av tjänsteplikt, strikt ansvar, försummelse eller annat vållande och de
ska överleva även fundamentala avtalsbrott eller brister i att uppfylla ett avtals grundläggande syfte
eller misslyckad användning av ett exklusivt rättsmedel.
8. Skadestånd
Du går med på att försvara och hålla Företaget, dess partners och samtliga av företagens respektive
tjänstemän, chefer, anställda och representanter, inklusive alla tredje parter som omnämnts på
Webbplatsen, skadeslösa vad gäller samtliga rättsliga yrkanden, åtgärder och krav, inklusive utan någon
begränsning rimliga jurist‐ och bokföringskostnader som påstås ha uppkommit eller faktiskt har
uppkommit på grund av din användning av Webbplatsen och Materialet eller att du brutit mot dessa
Villkor.
9. Lagvalsregler
Webbplatsen kontrolleras, drivs och adminstreras av Företaget från dess kontor i Kanada. Företaget
lämar inga garantier eller utfästelser att materialet på Webbplatsen är lämpligt för eller finns tillgängligt
för användning på platser utanför Kanada. Om du går in på Webbplatsen från en plats utanför Kanada
måste du följa gällande lagstiftning på platsen. Du får inte exportera något av det Material som finns
åtkomligt på Webbplatsen i strid mot gällande lagar och exportföreskrifter. Dessa Villkor ska tolkas och
regleras av de lagar som gäller i provinsen Ontario, utan tillämpning av provinsens lagkollisionsregler.
Med undantag för frågor som har samband med skydd av upphovsrätt och sekretessbelagd information,
är parterna överens om att samtliga rättsliga åtgärder, stämningar eller förhandlingar som uppkommit
på grund av eller har samband med dessa Villkor ska inledas i Toronto i Ontario i Kanada. Båda parterna
går härmed med på att underkasta sig jurisdiktionen från domstolarna i Ontario och att avstå från alla
foruminvändningar i sådana rättsliga åtgärder, stämningar eller förhandlingar.

10. Allmänt
(i) Såvida det inte uttryckligen angetts i tilläggsanvändarvillkor för delar av Webbplatsen, i ett visst
juridiskt meddelande eller i ett tilläggsavtal utgör dessa Villkor hela avtalet mellan Företaget och dig i
den aktuella angelägenheten; (ii) Skulle en behörig domstol av någon anledning anse att någon
bestämmelse i Villkoren, eller delar av dem, omöjlig/omöjliga att tillämpa ska den aktuella
bestämmelsen genomföras i den största utsträckning det är möjligt utfrån Villkorens syfte och övriga
delar av Villkoren ska fortsätta att gälla fullt ut; (iii) Ett bortseende från något brott mot och/eller
bristande uppfyllelse av Villkoren ska inte anses innebära ett bortseende från senare inträffade brott
mot och/eller bristande uppfyllelse av Villkoren; (iv) Inga ändringar i Villkoren får göras utan att
andringen postats på den här sidan.
11. Tillägg i användarvillkoren
För vissa delar av Webbplatsen gäller tilläggsanvändarvillkor. När du använder sådana delar helt eller
delvis går du med på att bli bunden av de tilläggsvillkor som gäller där.

