LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN
Vilka vi är och hur du kan kontakt oss
delltheftprotection.com,
completecare.thewg.com,
adptheftclaim.com,
completecare.eu.com är en webbplats som administreras av TWG Services Limited (”vi”
eller ”oss”). Vi är registrerade i England och Wales med organisationsnumret 1883565
och har vårt säte på TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18
4LG, Storbritannien. Vår huvudsakliga företagsadress är The Aspen Building, Floor 2,
Mitcheldean,
Gloucestershire,
GL17
0AF,
Storbritannien.
Vårt
momsregistreringsnummer är GB896118291.
Vi regleras av Financial Conduct Authority.
Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande
EU.DPO@thewarrantygroup.com eller ringa vår kundtjänst på 01594 863000.

till

Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa villkor
Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du godkänner dessa användarvillkor
och att du samtycker till att följa dem.
Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda vår webbplats.
Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

Det finns andra villkor som kan gälla dig
Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller din
användning av vår webbplats:
•

Vår
integritetspolicy
[INFOGA
SOM
LÄNK
TILL
WEBBPLATSENS
INTEGRITETSPOLICY], som anger villkoren enligt vilka vi behandlar de
personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Genom att
använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och garanterar att de
uppgifter du tillhandahåller är korrekta.

•

Vår kakpolicy [INFOGA SOM LÄNK TILL KAKPOLICY], som innehåller information
om de kakor som finns på vår webbplats.
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Vår webbplats är endast till för användare i Europeiska unionen (EU)
Vår webbplats riktas till personer som är bosatta i EU. Vi gör inte gällande att innehållet
som är tillgängligt på vår webbplats är lämpligt för användning eller tillgängligt på andra
platser.

Så här kan du använda materialet på vår webbplats
Vi äger och har licens för alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det material
som publiceras på den. Verken skyddas av upphovsrättslagstiftningen och avtal runt om
i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.
Du kan skriva ut en kopia av, och hämta utdrag från, alla sidor på vår webbplats för
privat bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på det innehåll som
publiceras på vår webbplats.
Du får inte på något sätt ändra de papperskopior eller digitala kopior du gjort av material
som du har skrivit ut eller hämtat, och du får inte använda några bilder, fotografier,
video- eller ljudklipp eller någon grafik separat från tillhörande text.
Du måste alltid ange vår status (och identifierade bidragsgivares status) som författare
av innehållet på vår webbplats.
Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål
utan att först erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.
Om du skriver ut, kopierar eller hämtar någon del av vår webbplats på ett sätt som bryter
mot dessa användningsvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och
du måste, beroende på vad vi väljer, lämna tillbaka eller förstöra alla kopior av materialet
som du har gjort.

Vi ansvarar inte för virus och du får inte introducera dem
Du ansvarar för att konfigurera den informationsteknik, de datorprogram och den
plattform du använder för att få tillgång till sidan. Du bör använda ett eget
antivirusprogram.
Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner,
maskar, logiska bomber eller annat skadligt material. Du får inte försöka få obehörig
åtkomst till vår webbplats, till den server på vilken vår webbplats lagras eller till någon
annan server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa
vår webbplats med en DoS- eller DDoS-attack. Om du bryter mot denna bestämmelse
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begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla
sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att
samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse
av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vilka länders lagstiftning gäller vid eventuella tvister?
Om du är konsument ber vi dig observera att dessa användarvillkor, deras innehåll och
utformning regleras av engelsk lag. Både du och vi samtycker till att domstolarna i
England och Wales har exklusiv behörighet förutom om du är bosatt i Nordirland. Om så
är fallet kan du även väcka talan i Nordirland och om du är bosatt i Skottland kan du
även väcka talan i Skottland.
Om du är ett företag regleras dessa användarvillkor, deras innehåll och utformning (och
eventuella utomobligatoriska tvister eller fordringar) av engelsk lag. Vi samtycker båda
till att domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet.

Våra varumärken är registrerade
The Warranty Group®- och TWG-logotyperna är registrerade varumärken i
Storbritannien som tillhör The Warranty Group, Inc. Du får inte använda dem utan vårt
godkännande, såvida de inte ingår i det material som du använder med tillåtelse enligt
”Så här kan du använda materialet på vår webbplats”. Alla andra varumärken som visas
på denna webbplats ägs av deras ägare och får inte användas utan tillåtelse.
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