Loppebooking.dk betingelser for brug 24.5.2018
Beskrivelse af denne service og brugerrettigheder
Loppebooking (Kotikirppu) har udviklet denne service til brug for kunder og ejere hos
loppesupermarkeder.
Loppebooking-service (senere ”Service”) anvender disse brugerbetingelser. Servicen
indeholder funktioner til at booke stande hos loppesupermarkeder, at følge med i salget, at
oprette og danne prismærker, rapporteringsfunktioner samt andre funktioner.
Brug af denne service kræver registrering i forbindelse med booking. Ved at registrere, skal
brugeren læse og acceptere brugerbetingelser. Brugeren forpligtiger sig at bruge systemet på
en lovlig vis. For køberne hos loppesupermarkedet er servicen gratis.
For kunder/sælgere skal bruge denne service i overstemmelse af brugerbetingelser, lovgivning
og god skik. Bruger må ikke på en anden måde anvende servicen uden tilladelse fra
Serviceudbyderen. Alle rettigheder tilhører Loppebooking (Kotikirppu) og/eller dets
samarbejdspartnere. Alle rettigheder til systemet tilhører systemudbyderen og/eller
udbyderens samarbejdspartnere. Loppesupermarkeder kan bruge Loppebooking med de
betingelser som er nævnt i en særlig lisensaftale.
Registrering
Bruger af Loppebooking oplyser sit navn, sin email-adresse og sit telefonnummer i forbindelse
med registrering. Loppebooking danner et password, som bruger senere kan rette som man
ønsker. Som brugernavn bruger man sin email-adresse. Bruger er selv ansvarlig for, at ikke
oplyse password til andre, og er selv ansvarlig for alt som bliver lavet i forbindelse med brug af
eget login. Brugeren er selv ansvarlig for det som hans/hendes brugeradgang bliver anvendt
til.
Serviceudbyderen har ret til at ændre og forbedre struktur og indhold i denne service,
herunder strukturen i databasen. Udbyderen stræber efter at informere om alle relevante
ændringer og eventuelle drifsstop på forhånd. Ændringerne træder i kraft så snart de er lavet.
Servicen kan bruges 24 timer i døgnet via hjemmesiden. Serviceudbyderen kan ikke garantere
at der ikke vil ske forstyrrelser i drift eller at der ikke vil ske fejl. Udbyderen er ike ansvarlig for
eventuelle skader som drifsstop eller fejl kan medføre. Udbyderen har til enhver tid ret til
fjerne servicen eller dele af servicen fra brug.
Serviceudbyder er ikke ansvarlig for driftsstop og eventuelle tab/skader som skyldes tekniske
fejl, vedligeholdelse eller opdateringer. Serviceudbyder er heller ikke ansvarlig hvis indhold og
oplysninger i Loppebooking ændrer sig eller er forsinket pga ovenstående begivenheder.
Lovgivning
Vi bruger dansk lovgivning. Brugerbetingelserne træder i kraft så snart vi har ændret i dem (se
overskriften). Serviceudbyderen har ret til at ændre brugerbetingelserne, og ændringerne
meldes ud når ændringen sker.

