Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse og vilkår og betingelser for brug af BudgetAir.com
1. Generelt
Webstedet, www.budgetair.com, i det følgende benævnt "dette websted", er udviklet og
vedligeholdes af Travix med hjemsted i Amsterdam, Holland, i det følgende benævnt "Travix".
Vores vilkår og betingelser for brug gælder for brugen af dette websted. Ved at bruge dette
websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug.
Dette websted overholder indberetningspligten i henhold til persondataloven.
2. Vilkår og betingelser for brug
Du kan kun foretage bookinger via dette websted, hvis du har en gyldig e-mailadresse,
postadresse, telefonnummer og hvis du har adgang til de korrekte personlige oplysninger om
alle deltagere. BudgetAir anbefaler, at brugere af dette websted aktiverer de
internetindstillinger, der kræves til optimal brug af dette websted.
Afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre annullering af din booking og/eller kan resultere i
yderligere omkostninger, der skal afholdes af den person, der foretager bookingen via dette
websted.
Hele indholdet af dette websted ejes udelukkende af BudgetAir. De immaterielle rettigheder,
herunder ophavsrettigheder, der hviler på dette websted, herunder alle materialer og
varemærker der er til rådighed på alle underdomæner, tilhører Travix eller har fået licens af
tredjemand. Brugeren af dette websted har ingen licens eller ret til at bruge disse mærker.
Alle informationer og materialer, herunder, men ikke begrænset til, software, tekster, data,
grafiske repræsentationer, illustrationer, lyde, videoer, logoer, ikoner eller HTML-koder og
andre krypteringer på dette websted, må ikke offentliggøres, ændres, kopieres, reproduceres
eller redigeres på anden måde uden for dette websted uden forudgående tilladelse fra Travix.
En tilsidesættelse af webstedets rettigheder kan være strafbart. Det er ikke tilladt at redigere
dette websted eller dele deraf til personlig brug eller til tredjemand gennem automatiske
midler (for eksempel: "scraping", "crawling", "spidering", "phishing", "hacking", osv) til
systematisk at hente information eller til at forbinde indholdet og data fra dette websted via
links til tredjeparters websteder.
Brugeren af dette websted har ikke ret til at sælge, udbyde eller levere på anden måde mod
betaling de produkter eller tjenester, der bookes og købes via dette websted til tredjepart.

BudgetAir forbeholder sig ret til at blokere brugere fra adgang til dette websted og/eller
forbundne tjenester som følge af større overtrædelser (for eksempel: en overtrædelse af vilkår
og betingelser for brug, forsøg på bedrageri, osv).
BudgetAir forbeholder sig ret til at ændre eller forny vilkår og betingelser for brug af dette
websted til enhver tid uden at skulle informere sine brugere. Derfor råder vi dig til regelmæssigt
at kontrollere sidernr om vilkårene og betingelserne for brug af dette websted. Ordlyden i
vilkårene og betingelserne for brug er tilgængelige via linket Betingelser og linket
Ansvarsfraskrivelse på dette websted. Du er til enhver tid bundet af de gældende vilkår og
betingelser for brug.
3. Ansvarsfraskrivelse
Travix hæfter ikke for skader af enhver art som følge af eller i forbindelse med brugen af, den
manglende evne til at bruge eller brugen af dette websted eller et tilknyttet websted som
udgangspunkt.
Den største omhu udøves i opbygningen og vedligeholdelsen af dette websted. Ikke desto
mindre kan der mangle oplysninger, eller oplysningerne kan være ufuldstændige eller forkerte.
Oplysninger om rejserelaterede produkter og/eller tjenester hidrører fra eller leveres af
tredjeparter.
Alle tilbud på dette websted er uforpligtende og ingen rettigheder kan udledes af disse særlige
tilbud. Yderligere restriktive betingelser for den pågældende tjenesteudbyder kan gælde for alle
særtilbud på dette websted. For at færdiggøre en booking vil du blive bedt om at acceptere de
til enhver tid gældende bookingbetingelser. Når BudgetAir tilbyder hyperlinks til websteder, der
drives af tredjeparter eller tjenester fra tredjeparter på dette websted, optræder BudgetAir
ikke om mellemmand eller som repræsentant for disse tredjeparter. Disse hyperlinks tilbydes
kun som referencer. BudgetAir har ikke nogen indflydelse på indholdet af de websteder, der er
relateret til disse hyperlinks, og vil ikke påtage sig noget ansvar for indholdet på disse
websteder.
BudgetAir er ikke ansvarlig for fotografisk materiale, brochurer og andet informationsmateriale
for så vidt at disse blev udstedt under ansvar fra tredjepart og offentliggjort via dette websted.
August 2014

