Villkor för privata annonsörer hos Skogsfast.se
1. Skogsfast.se tjänster
Skogsfast tillhandahåller via Internet en oberoende elektronisk mötes- och marknadsplats med Sveriges största
utbud av skogsfastigheter. Tjänsten ägs av Skogsfast.se (organisationsnummer 791213-7937), nedan kallat
Företaget.

Dessa villkor ska ses som ett avtal mellan Företaget och dig som användare (nedan kallad Kund) av tjänsten.
Företaget äger rätt att ändra dessa villkor, tjänstens avgifter och/eller tjänstens omfattning. Vid ändringar skall
Kunden meddelas genom e-post eller som en nyhet på tjänstens alternativt Företagets hemsida.

Företaget förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänst.
2. Förbud mot utnyttjande av Skogsfast för egen marknadsföring
Enligt Marknadsföringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett
företag bryter mot reglerna kan marknadsdomstolen förbjuda detta, förenat med hot om vite.
I enlighet med god marknadsföringssed är det förbjudet för företag att insamla personuppgift eller annan
information om Företagets användare ägnad att användas vid marknadsföring av konkurrerande tjänster eller
produkter. Kontakt får inte tas med Företagets användare via telefon, e-post, SMS eller liknande.

3. Skogsfasts ansvar
Företagets tjänster innebär att Företaget endast tillhandahåller annonseringsutrymme. Företaget är således inte
att betrakta som part i transaktioner som sker via webbplatsens tjänster. Företaget ansvarar därför inte för förlust
som besökare lidit till följd av fel på köpeobjekt eller tjänst, sen eller utebliven leverans, utebliven betalning eller
av annan anledning på grund av köp eller försäljning via webbplatsen. Företaget frånsäger sig vidare ansvaret för
riktigheten av uppgifter som säljaren lämnar om objektet som erbjuds via webbplatsen, samt för andra uppgifter
som säljaren eller köparen lämnat i samband med annonsering eller en transaktion. Besökare erinras om den
undersökningsplikt vid köp av fast egendom som följer av Jordabalkens regler.

Företaget är fritt från ansvar om Företagets fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet
utanför företagets kontroll och som Företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder
Företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skogsfast.se är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Företaget informerar, via webbsidan för
tjänsten, om planerade arbeten som innebär driftstörningar.

Vid eventuella avbrott eller felaktigt fungerande tjänst lämnas ingen ersättning till Kund. Företaget tar ej något
ansvar för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller annan skada som uppkommit på grund av användandet
av tjänsten. Företaget ansvarar för att korrigera av Företaget felaktigt angivna uppgifter utifrån det underlag som
kunden lämnat via tjänsten. Vid förekommande korrigering åtar sig Företaget att återbetala avgift för det specifika

objektet. Företaget tar inget ansvar för indirekta kostnader såsom ekonomiska förluster som kan följa av
Företaget felaktigt angivna uppgifter.

Företaget använder sig av cookies för att spåra försäljningar.

Företaget äger rätt att stänga ned tjänsten för uppdatering och/eller av säkerhetsskäl.

4. Tillämplig lag och behörig domstol vid tvist
Svensk rätt skall gälla för dessa villkor, såsom den tillämpas på avtal som slutits i Sverige. Tvist avseende
giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa Villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall
avgöras av allmän domstol med Ångermanlands tingsrätt som första instans.
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