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Dessa villkor gäller för din användning av tecta.se (”Webbplatsen”) som ägs och drivs  
av Tecta AB, Österleden 3, 371 34 Karlskrona, organisationsnummer 559229-2584 
(”Tecta”). Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa villkor. Vissa delar av  
Webbplatsen och/eller produkter och tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen kan  
vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till dessa villkor. Villkor för  
att använda tjänsten och för ditt konto hos Tecta regleras genom särskilda  
användarvillkor. Tecta förbehåller sig rätten att ändra innehållet på Webbplatsen  
och/eller dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande. Du uppmanas därför  
att ta del av dessa villkor varje gång du använder Webbplatsen. 

 

 

 

Länkar till och från Webbplatsen 

 
Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsen, det vill säga en länk som förflyttar läsaren 
till Webbplatsen i samma eller nytt fönster. Du får inte göra integrerade länkar eller indexera 
innehållet på Webbplatsen och automatgenerera länkar på din egen webbplats.  
Tecta ansvarar inte för länkar från Webbplatsen till andra externa webbplatser eller för 
dessa webbplatsers innehåll eller funktion.  
 
Cookies 
 
Genom att använda Webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies på 
Webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att identifiera din 
webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder 
cookies för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen, statistikändamål, tillhandahålla 
anpassad/riktad marknadsföring baserat på din användning av webbplatsen etc.  
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i din 
webbläsare och du kan också välja att radera sådana permanenta cookies som har lagrats på 
din hårddisk. Om du väljer att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter användning av 
cookies så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att Webbplatsen 
inte fungerar korrekt i alla avseenden. 
 
PTS (Post- och telestyrelsen) som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare 
information om cookies på sin webbplats. 
 
Ansvarsbegränsning  
 
Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och Tecta lämnar inga garantier om att 
Webbplatsen är felfri eller att Webbplatsen är tillgänglig utan avbrott. Du använder 
Webbplatsen på egen risk. Allt material som finns tillgängligt på Webbplatsen är endast 
avsett som allmän information och utgör inte rådgivning. Användning av Webbplatsen och 
material som finns på Webbplatsen sker på egen risk. Tecta ansvarar inte för någon skada 



som kan uppkomma i samband med din användning av Webbplatsen eller material som finns 
på Webbplatsen. 
 
Upphovsrätt och varumärken  
 
Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla 
andra rättigheter till innehållet på Webbplatsen ägs och innehas av Tecta eller dess 
licensgivare. Ingenting i dessa villkor eller användning av Webbplatsen ska tolkas som en 
överlåtelse av sådana rättigheter. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som 
publiceras på Webbplatsen tillhör antingen Tecta eller tredjepart och får inte användas utan 
innehavarens samtycke. Innehållet på denna Webbplats får endast användas för privat bruk. 
Mångfaldigande, överföring, publicering eller kommersiellt utnyttjande av innehållet på 
denna Webbplats är otillåtet utan Tectas skriftliga godkännande. 
 


