
Allmänt 
Denna webbplats skapas och underhålls av Trackntrace Svenska AB, med säte i 
Göteborg, Sverige, som i det följande kallas Trackntrace. Användandet av denna 
webbplats regleras av föreliggande användarvillkor. Genom att använda webbplatsen 
anger du att du godkänner och förbinder dig att följa användarvillkoren.  
 
Trackntrace har rätt att från tid till annan ändra användarvillkoren. I så fall förbinder du 
dig att efterleva de ändrade villkoren. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser 
användarvillkoren.  
 
Friskrivning 
 
Trackntrace frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara 
må, som uppstår till följd av och/eller har samband med användandet av denna 
webbplats, eller med ett tillfälligt hinder att använda denna webbplats.  
 
Även om denna webbplats har skapats och underhålls med största noggrannhet, kan 
felaktigheter eller ofullständig information förekomma. Således frånsäger sig Trackntrace 
allt ansvar för eventuella felaktigheter eller ofullständig information. Trackntrace 
garanterar inte heller att denna webbplats fungerar felfritt, eller att denna webbplats 
och/eller till den anslutna servrar är felfria.  
 
Informationen på denna webbplats tillhandahålls av Trackntrace och/eller tredje part. 
Trackntrace ansvarar inte för, och ger inga garantier om, informationens riktighet eller 
fullständighet. Trackntrace garanterar inte heller att den information du söker lämpar sig 
för det syfte du har med den.  
 
Ålder 
Du ska vara minst 16 år gammal för att få utföra transaktioner på denna webbplats.  
 
Intellektuell egendom 
Alla rättigheter till Trackntraces logo och varumärkena “TRAKK” och “Pingit” tillhör 
Trackntrace.  
 
Informationen på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddad. Således är det för dig 
som användare inte tillåtet att distribuera, sälja, mångfaldiga eller på något sätt ändra 
informationen utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare till 
upphovsrätten till informationen.  
 
Trackntrace förbehåller sig rätten att förhindra åtkomst till information eller avlägsna 
information från webbplatsen om brott mot tredje parts rättigheter föreligger.  
 
Länkar 
Som en hjälp till besökare innehåller denna webbplats (och eventuellt andra 
distributionskanaler som Trackntrace använder sig av, såsom e-postutskick från 
Trackntrace) länkar till andra webbplatser och/eller källor som underhålls av tredje part. 
Trackntrace ansvarar inte för och är inte skadeståndsskyldigt för information, levererade 
varor och/eller tjänster, eller gällande regler för privacy i tredje parts källor, eller dessa 
andra webbplatsers och/eller källors tillgänglighet.   
 
Varje tredje part som vill skapa en länk till Trackntraces webbplats, ska på förhand 
inhämta medgivande från Trackntrace. Om Trackntrace tillåter att en sådan länk skapas, 
medför detta inga förpliktelser från Trackntraces sida att tillåta en länk från den tredje 
parten på Trackntraces webbplats.  
 
Om cookies 
På Trackntrace hemsidor används session cookies. Session cookies är temporära textfiler 



som lagras på din dator under tiden du besöker hemsidan men som raderas när du 
stänger din webbläsare. Session cookies används för att hålla reda på vilka 
informationssökningar som hör till vilken besökare. 

Om du inte vill att cookies skall sparas på din dator kan du förhindra detta genom att 
ändra inställningarna på din webbläsare. Väljer du att inte acceptera cookies kan 
hemsidan fortfarande användas men med begränsad funktionalitet. 

Om personuppgifter 
På Trackntrace hemsidor finns det bl.a. möjlighet att prenumerera på utskick av 
nyhetsinformation, ansöka om abonnemang och bli medlem i våra Twitter och Linkedin 
grupper. Om du väljer att prenumerera på utskick, bli medlem i våra grupper eller 
ansöker om abonnemang elektroniskt kommer du att ombes att lämna vissa 
personuppgifter. Trackntrace och dess företrädare, kommer att behandla 
personuppgifterna för att hantera din prenumeration, medlemskap eller ansökan. 
Uppgifterna kan komma att användas för marknadsföring och i samband med 
marknadsundersökningar. 

Du kan när som helst begära att Dina uppgifter korrigeras eller raderas. Skriv till 
Trackntrace Svenska AB, Box 1537, 411 41 Göteborg.  

 
Gällande lagstiftning 
På användningen av denna webbplats, för vilken föreliggande användarvillkor gäller, 
tillämpas uteslutande Svensk lagstiftning.  
 
Eventuella tvister med Trackntrace som uppstår till följd av användning – på vilket sätt 
det vara må – av denna webbplats, ska hänskjutas till behörig domstol i Sverige.   
 
Trackntrace Svenska AB 
Göteborg, januari 2010  
 
 
 
 


