
   

Ansvarsfriskrivning 

Ansvarsfriskrivning och användningsvillkor för budgetair.com 

1. Allmänt 

Webbplatsen www.budgetair.com, nedan kallad ”denna webbplats”, skapas och underhålls av 
Travix, med säte i Amsterdam, Nederländerna, nedan kallat ”Travix”. Våra användningsvillkor 
gäller vid användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du 
till att vara bunden av dessa användningsvillkor. 

Denna webbplats uppfyller rapporteringsskyldigheten enligt lagen om skydd av 
personuppgifter. 

2. Användningsvillkor 

Du kan bara göra bokningar via denna webbplats om du har en giltig e-postadress, postadress, 
telefonnummer och om du har tillgång till korrekta personuppgifter för alla deltagare. 
Budgetair rekommenderar att användarna av denna webbplats aktiverar de 
internetinställningar som krävs för optimal användning av webbplatsen. 

Att lämna felaktig information kan leda till avbokning och/eller till extrakostnader som ska 
bäras av den användare som gör bokningen via webbplatsen. 

Hela innehållet på denna webbplats ägs uteslutande av Budgetair. De immateriella rättigheter, 
däribland upphovsrätt som ligger på denna webbplats, däribland allt material och alla 
varumärken som finns tillgängliga på alla underdomäner tillhör Travix eller har licensierats av 
tredje part. Användaren av denna webbplats har ingen licens eller rätt att använda dessa 
varumärken. 

Ingen information och inget material på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till 
programvara, texter, data, grafiska framställningar, illustrationer, ljud, videor, logotyper, ikoner 
eller html-koder och andra krypteringar, får publiceras, ändras, kopieras, reproduceras eller 
redigeras på något annat sätt utanför miljön för denna webbplats utan förhandsgodkännande 
av Travix. Överträdelser av denna webbplats rättigheter är straffbara. Det är inte tillåtet att 
redigera denna webbplats eller en del av den för personlig användning eller för tredje part med 
hjälp av automatiserade hjälpmedel (t.ex. insamling, crawlning, ”spidering”, nätfiske, hackande 
etc.) för att systematiskt ladda ner information eller ansluta innehållet och informationen på 
denna webbplats via länkar till webbplatser tillhörande tredje part. 

Användaren av denna webbplats får inte sälja, erbjuda eller på något annat sätt mot betalning 
tillhandahålla de produkter eller tjänster som bokas och köps via webbplatsen till tredje part. 



   
Budgetair förbehåller sig rätten att blockera användare från att få tillträde till denna webbplats 
och/eller länkade tjänster av allvarliga skäl (t.ex. efter bristande efterlevnad av 
användningsvillkoren, bedrägligt försök etc.). 

Budgetair förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera användningsvillkoren 
för denna webbplats utan att behöva informera användarna. Vi rekommenderar dig därför att 
regelbundet kontrollera sidorna beträffande webbplatsens användningsvillkor. 
Användningsvillkorens lydelse finns tillgänglig via länken Villkor och länken Ansvarsfriskrivning 
på webbplatsen. Du är alltid bunden av de vid tidpunkten gällande användningsvillkoren. 

3. Ansvarsfriskrivning 

Travix ansvarar inte för skador, oavsett art, som härrör från eller har koppling till användningen 
av, omöjligheten att använda eller användningen av denna webbplats eller en länkad webbplats 
som utgångspunkt. 

Yttersta omsorg utövas i konstruktionen och underhållet av denna webbplats. Det kan dock 
hända att information saknas, eller att informationen är ofullständig eller felaktig. Information 
om reserelaterade produkter och/eller tjänster kommer från eller tillhandahålls av tredje part. 

Alla specialerbjudanden på denna webbplats är utan förpliktelse och inga rättigheter kan 
härledas från dessa specialerbjudanden. Ytterligare restriktiva villkor från berörd 
tjänsteleverantör kan vara tillämpliga på alla specialerbjudanden på denna webbplats. För att 
slutföra en bokning kommer du att ombes samtycka till de vid tidpunkten gällande 
bokningsvillkoren. När Budgetair på denna webbplats erbjuder hyperlänkar till webbplatser 
som drivs av tredje part, eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, agerar Budgetair inte 
som mellanhand och inte heller som företrädare för dessa tredje parter. Dessa hyperlänkar 
erbjuds endast som hänvisningar. Budgetair kan inte påverka innehållet på webbplatserna med 
koppling till dessa hyperlänkar och kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa webbplatser. 

Budgetair ansvarar inte för fotografiskt material, broschyrer eller annat informationsmaterial, i 
den mån det getts ut med ansvar av tredje part och publicerats via denna webbplats. 
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