Användningsvillkor för webbplatsen
1. Användningsvillkor. Dessa användningsvillkor beskriver villkoren som
reglerar din användning av webbplatsen. GENOM ATT GÅ IN PÅ
WEBBPLATSEN ELLER LADDA NED ELLER KOPIERA NÅGOT
INNEHÅLL PÅ DEN, FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR DU ATT DU
ALLTID ÄR BUNDEN TILL DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. Om du inte
accepterar villkoren måste du omedelbart lämna webbplatsen. MSA
förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor när som helst
enligt eget gottfinnande. Om du fortsätter att besöka och/eller använda
webbplatsen innebär det att du accepterar sådana ändringar. MSA
förbehåller sig rätten att när som helt neka någon åtkomst till webbplatsen
enligt eget gottfinnande med eller utan orsak, inbegripet men inte
begränsat till överträdelser av användningsvillkoren. Du samtycker till att
din åtkomst till och/eller användning av webbplatsen alltid sker enligt
tillämpliga lagar och att du inte använder webbplatsen på ett brottsligt sätt.
2. Immateriell egendom. Denna webbplats och hela dess innehåll, inklusive
men inte begränsat till, text, grafik, bilder och annat innehåll, är skyddad
av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent, affärshemligheter
och/eller andra immateriella rättigheter och tillhör eller är licensierat till
MSA i alla avseenden. Du får visa och skriva ut innehåll i form av
papperskopior från denna webbplats förutsatt att (a) du endast använder
sådant innehåll för personligt eller internt affärsbruk och inte i syften som
strider mot MSA:s intressen, som t.ex. men inte begränsat till att framställa
MSA eller dess produkter på ett felaktigt, vilseledande, nedsättande eller
annat anstötligt sätt; (b) du inte kopierar eller använder sådant innehåll i
ett nätverk eller på en annan webbplats i offentligt eller kommersiellt syfte,
utan föregående skriftligt tillstånd från MSA; (c) du inte ändrar, redigerar
eller anpassar sådant innehåll; (d) du inkluderar MSA:s upplysning vem
som har upphovsrätt på allt sådant innehåll enligt följande: Copyright
MSA 2000 - 2011.
Förutom det som har specificerats i dessa användningsvillkor eller
skriftligen har tillåtits av MSA samtycker du till att inte sälja, licensiera,
hyra ut, ändra, distribuera, kopiera, reproducera, överföra, offentligt visa,
offentligt framföra, publicera, anpassa, redigera eller bearbeta innehåll
från webbplatsen. Det är strängt förbjudet att systematiskt hämta data
eller annat innehåll från denna webbplats för att skapa eller sammanställa,
direkt eller indirekt, en insamling, sammanställning, databas eller
förteckning utan föregående skriftligt tillstånd från MSA. Förutom det som
uttryckligen anges ovan får inget innehåll på denna webbplats, varken
underförstått, som estoppel eller på annat vis, tolkas som beviljande av
någon licens eller rättighet att använda ett patent, varumärke eller en

upphovsrätt. Denna webbplats innehåller dessutom ett antal namn,
logotyper, varumärken och andra immateriella rättigheter som tillhör MSA.
Du samtycker till att inte använda eller offentligt visa dessa märken utan
att först inhämta skriftligt tillstånd från MSA. Du får inte använda några
metataggar eller någon annan dold text med MSA:s namn eller
varumärken utan att först inhämta skriftligt tillstånd från MSA.
Du beviljas en återkallelig, begränsad och icke-exklusiv rätt att skapa
hyperlänkar till denna webbplats under förutsättning att sådana länkar inte
framställer MSA eller dess produkter på ett felaktigt, vilseledande,
nedsättande eller annat anstötligt sätt. Du får inte använda logotyper,
grafik eller varumärken som tillhör MSA som en del av en länk utan att
först inhämta skriftligt tillstånd från MSA.
3. Garantifriskrivning. Informationen som tillhandahålls på eller via denna
webbplats är endast underkastad dessa användningsvillkor. All
information tillhandahålls "i befintligt skick" och endast under förutsättning
att du själv avgör om informationen är lämplig eller tillförlitlig innan du
använder eller förlitar dig på den. Även om MSA vidtar rimliga åtgärder för
att kontrollera riktigheten hos text, information, data, grafik etc. som
tillhandahålls på eller via webbsidan ger vi inga garantier, varken
uttryckligen eller underförstått, för sådan informations riktighet,
tillförlitlighet, fullständighet eller för någon annan aspekt av sådan
information. Inget som ingår på eller tillhandahålls via webbsidan ska
tolkas som en rekommendation eller uppmaning att använda en specifik
produkt eller utrustning för någon särskild tillämpning. MSA lämnar ingen
garanti vad gäller kvaliteten på produkterna, tjänsterna, webbplatsen,
informationen eller annat material som har erhållits som följd av att denna
webbplats har besökts. Genom att tillhandahålla information på och via
webbsidan förpliktigar sig MSA inte att uppdatera eller korrigera
information som finns på denna eller någon annan webbplats som det
länkas till. SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER DET FRÅNSÄGER
SIG MSA UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG ELLER
NATUR, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER OM
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKEÖVERTRÄDELSE ELLER TILL FÖLJD AV AFFÄRER, ANVÄNDNING
ELLER HANDELSPRAXIS ELLER -SEDVÄNJOR.
4. Ansvarsbegränsning. DU UTTRYCKLIGEN FÖRSTÅR OCH
ACCEPTERAR ATT MSA, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV
DESS ELLER DERAS STYRELSEMEDLEMMAR, DIREKTÖRER,
ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER ANNAN TREDJE PART SOM FÅTT I
UPPDRAG AV MSA-PARTER ATT SKAPA, PRODUCERA, UPPDATERA

ELLER LEVERERA INNEHÅLL TILL WEBBPLATSEN UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA,
INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER FÖLJD- OCH
SKADESTÅNDSSKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR
FÖR FÖRLUST AV VINST, ANVÄNDNING, DATA, GOODWILL ELLER
ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV
ANVÄNDNINGEN AV ELLER ÅTKOMSTEN TILL WEBBPLATSEN
ELLER INFORMATIONEN SOM DEN INNEHÅLLER, INKLUSIVE
OFÖRMÅGAN ATT FÅ ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN. DENNA
BEGRÄNSNING GÄLLER OM SÅDAN EVENTUELL
ANSVARSSKYLDIGHET UPPSTÅR ENLIGT LAG ELLER
RÄTTVISLIGEN PÅ BASIS AV AVTAL, ERSÄTTNINGSRÄTT,
FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN BASIS ÄVEN OM
MSA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA
FÖRLUSTER. OM NÅGON AV FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR ÄR
OGILTIGA ELLER INTE KAN VERKSTÄLLAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG
SKA EN SÅDAN DEL STRYKAS OCH DE ÅTERSTÅENDE
BEGRÄNSNINGARNA SKA FORTSÄTTA ATT GÄLLA TILL FULLO, OCH
MSA:S ANSVAR SKA UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT
LAGEN TILLÅTER DET.
5. Skadeersättning. Du samtycker härmed till att försvara och hålla MSA
och dess dotterbolag, och dess eller deras direktörer, styrelsemedlemmar,
anställda och ombud skadeslösa från alla skadeståndsanspråk, krav,
åtgärder, skador, kostnader eller annat ansvar, inklusive kostnader och
advokatarvoden som kan uppstå i samband med din åtkomst till och
användning av webbplatsen. MSA förbehåller sig rätten att på egen
bekostnad överta det exklusiva ansvaret och kontrollen över ärenden som
annars är föremål för gottgörelse av dig.
6. Andra villkor. Ytterligare villkor om köp och försäljning gäller för
transaktioner vid vilka säljare säljer varor eller tjänster till MSA eller vid
vilka kunder köper varor eller tjänster från MSA. Inget som ingår i dessa
användningsvillkor får tolkas på något vis för att skapa ett köpe- eller
försäljningsavtal. Ytterligare villkor reglerar också din användning av MSAsponsrade eller -sanktionerade chatrum på Internet, Internetforum, sociala
webbplatser eller andra liknande kommunikationstjänster på Internet.
Även om dessa användningsvillkor är avsedda att gälla för allt innehåll
som tillhandahålls på eller via webbplatsen kan vissa sidor på
webbplatsen innehålla andra äganderättsmeddelanden och/eller
användningsvillkor. Överensstämmelse med sådana ytterligare villkor
måste också iakttas i tillämpliga fall. Vissa delar av webbplatsen är riktade
till användare i specifika länder eller geografiska regioner som anges på

olika sidor på webbplatsen. Användningsvillkoren för landsspecifika
webbsidor kan variera. Du samtycker till att MSA:s underlåtenhet att
verkställa en bestämmelse i detta avtal eller relaterad rättighet inte utgör
ett uppgivande av denna rättighet eller bestämmelse.
7. Länkar till andra webbplatser. MSA kan ibland lägga in länkar på
webbplatsen till en tredje parts webbplatser. För att gå in på sådana
länkar krävs att du lämnar denna webbplats. Du ansvarar för alla risker
som kan uppstå genom att navigera till sådana webbplatser via en länk på
vår webbplats, och MSA ansvarar inte för innehållet på någon sida som
det länkas vidare till. Sådana länkar till andra webbplatser innebär inte att
MSA på något sätt stöder, godkänner, är anknutet till eller står i samband
med dessa webbplatser eller har rätt att använda varumärken,
handelsnamn, logotyper eller upphovsrättsskyddat arbete som visas under
eller är tillgängliga via länkarna. Det innebär heller inte att de länkade
webbplatserna har tillstånd att använda varumärken, handelsnamn,
logotyper eller upphovsrättsskyddat arbete som tillhör MSA. Du samtycker
också till att MSA inte ansvarar för tillgängligheten av eller innehållet på
andra webbplatser eller ansvarar för att komplettera, uppdatera eller
korrigera information som finns på de andra webbplatserna.
8. Annat. Dessa användningsvillkor ska regleras och tolkas enligt
lagstiftningen i Commonwealth of Pennsylvania utan hänsyn till konflikter
mellan lagprinciper. Alla rättegångar, skadeståndsanspråk, krav eller talan
som hänför sig till dessa användningsvillkor, din användning av eller
åtkomst till denna webbplats ska endast behandlas i United States District
Court for the Western District of Pennsylvania. Om någon bestämmelse i
detta avtal är olaglig, ogiltig eller overkställbar samtycker du till att
bestämmelsen verkställs i största möjliga utsträckning och att de
återstående bestämmelserna i detta avtal ska fortsätta att gälla till fullo.
Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och MSA med avseende på din
användning av webbplatsen.

