Friskrivning, ansvar, cookies och personlig integritet
avseende R. Burman Elektroniks hemsida (burman.se)
Dessa hemsidor använder inte cookies.
Tillgång, och användning av dessa hemsidor och allt material de innehåller
förutsätter att du accepterar och följer villkoren nedan. Publicering eller
kommersiell använding av materialet på dessa hemsidor får inte göras utan
skriftlig tillåtelse från RB/RBE med undantag av köpta produkter.
Personlig integritet/”Privacy policy”:
Vi respekterar och skyddar din personliga integritet i de fall vi samlar in personlig
information från dig. Din personliga information kommer aldrig att delas med
tredje part utan används uteslutande inom vår organisation. Exempel på
personlig information som kan komma oss till del genom användande av någon
av våra hemsidor är: Namn, adress, telefonnummer & e-postadress.
Vänligen notera att produkter, processer eller teknologi beskriven i materialet på
dessa hemsidor kan vara underställt andras äganderätt. Andras varumärken är
identifierade där det är möjligt och RB/RBE erkänner deras
rättigheter. Informationen på dessa hemsidor är endast för eget bruk. Det finns
ingen garanti för noggrannhet eller fullständighet av informationen eller annan
garanti av något slag, inte heller några underförstådda garantier om kvalitét,
marknadspotential, lämplighet för speciellt ändamål eller några garantier om ickeintrång gentemot andras rättigheter.
RB/RBE kommer inte att vara ansvarig till någon part för några direkta, indirekt,
oförutsedda, särskilda eller påföljande skador på grund av användning av länkad
hemsida, inkluderande men inte begränsat till skador uppstående från förlust av
förtjänst, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av information, även om RB/RBE
skulle vara uttryckligen underrättad om möjligheten till dessa skador. Denna
friskrivning från ansvar gäller i högsta möjliga utsträckning.
Materialet på dessa hemsidor kan innehålla felaktigheter eller tryckfel.
Informationen kommer att ändras och uppdateras utan förvarning. RB/RBE kan
göra förbättringar och/eller ändringar på produkter och/eller program som är
beskrivna i underlaget när som helst. RB/RBE ger inga garantier att hemsidan
kommer att fungera oavbrutet och helt utan fel eller att fel kommer rättas till.
RB/RBE garanterar inte heller att denna hemsida är kompatibel med besökarens
datautrustning eller att hemsidan eller dess server är fri från fel eller virus,
maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod. RB/RBE är inte ansvarsskyldig
för några skador som kan drabba besökaren på grund av dessa.

RB/RBE lämnar inga garanterar för andra hemsidor som besökaren kan komma i
kontakt med genom denna hemsida. De länkar RB/RBE förser besökaren med är
endast för besökarens bekvämlighet och skall ej anses betyda att RB/RBE
bekräftar dessa hemsidor eller deras innehåll.
Rune Burman (RB) och R. Burman Elektronik (RBE)

