JURIDISK NOTAT
Formålet med disse vilkårene er å etablere og regulere bruksreglene for nettstedet
http://servaturhotels.com (heretter "Nettstedet").
Å få tilgang til og surfe på nettstedet eller bruke tjenestene innebærer godkjenning
av hver enkelt av disse generelle vilkårene og betingelsene som er angitt i denne
juridiske merknaden, inkludert de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene
for kontrakten, personvernreglene og informasjonskapselen, relatert til formålet
med behandlingen av dataene du gir oss. Vennligst les dem nøye.

1. EIER
I samsvar med lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og
elektronisk handel, er detaljene til eieren av nettstedet du surfer på:
SERVATUR, SA
Skattekode: A35032200
C/ DORAMAS, 4, 35129, MOGAN (GRAN CANARIA)

2. ÅNDSVERK

SERVATUR, SAer eieren, og har derfor den tilsvarende lisensen, bruksretten til den
intellektuelle og industrielle eiendommen på nettsiden.
Alt innholdet på nettstedet, inkludert grafisk design, kildekode, logoer, tekster,
grafikk, illustrasjoner, fotografier og andre elementer som vises på nettstedet, er
den eksklusive eiendommen til SERVATUR, SA, med mindre annet er angitt.
Under ingen omstendigheter skal det forstås at brukerens tilgang og bruk av
nettstedet innebærer frafall, overføring, lisensiering eller total eller delvis overføring
av disse rettighetene fraSERVATUR, SA elleer av enhver annen rett relatert til
nettstedet og tjenestene som tilbys på den.
Det er også forbudt å modifisere, kopiere, gjenbruke, utnytte, reprodusere,
offentliggjøre, lage sekundære eller påfølgende publikasjoner, laste opp, e-post,
overføre, bruke, behandle eller distribuere på en eller annen måte hele eller deler
av innholdet på nettstedet for offentlig eller kommersielle formål, uten skriftlig
fullmakt fra SERVATUR, SAeller, hvis det er aktuelt, av eieren av de tilsvarende
rettighetene.
Derfor anerkjenner brukeren at reproduksjon, distribusjon, markedsføring,
transformasjon og generelt enhver annen form for bruk, av en hvilken som helst
prosedyre, av hele eller deler av innholdet på dette nettstedet utgjør et brudd på
den intellektuelle og / eller industrielle eiendommens rettigheter til nettstedets eier
eller tredjeparts eiere.
3. BRUK AV NETTSTEDET
Brukeren forplikter seg til å bruke nettstedet, dets innhold og dets tjenester i
samsvar med gjeldende lovgivning og denne juridiske merknaden.

På samme måte forplikter brukeren seg ikke til å bruke nettstedet, dets innhold
eller dets tjenester til formål eller virkninger som er ulovlige eller i strid med
innholdet i denne juridiske merknaden, skadelig for tredjeparters interesser eller
rettigheter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere eller forringe nettstedet
eller dets tjenester, eller som kan forhindre normal bruk av nettstedet av andre
brukere.
Brukeren aksepterer også eksplisitt ikke å ødelegge, endre, deaktivere eller på
annen måte skade data, programmer, elektroniske dokumenter og andre
gjenstander som er funnet på denne nettsiden.
Brukeren forplikter seg til ikke å hindre tilgang for andre brukere ved massivt
forbruk av datamaskinressursene som nettstedet bruker for yte tjenesten, og ikke
utføre handlinger som kan skade, avbryte eller generere feil i nevnte systemer.
Brukeren forplikter seg til ikke å introdusere programmer, virus, makroer, applets,
ActiveX-kontroller eller annen logisk enhet eller sekvens av tegn som forårsaker
eller er sannsynlig å forårsake noen form for endring i datasystemene til
nettstedets eier eller tredjepart.
Brukeren er ansvarlig for å opprettholde og holde konfidensielt alle brukernavn og /
eller passord som de kan tilbys av nettstedet, og forplikter seg til ikke å overføre
deres bruk til tredjepart, enten midlertidig eller permanent, eller tillate at de blir
åpnet av uautoriserte personer.
Brukeren skal være ansvarlig for ulovlig bruk av tjenestene av enhver ulovlig
tredjepart som bruker et passord som et resultat av uansvarlig bruk eller brukerens
tap av dette.
I følge ovennevnte er brukeren forpliktet til umiddelbart å varsle nettstedets eier
om ethvert problem som kan føre til misbruk av brukernavn eller passord, for
eksempel tyveri, tap eller uautorisert tilgang, for å sørge for at dette fjernes.
Hvis slike problemer ikke rapporteres, skal ikkeSERVATUR, SAholdes ansvarlig for
eventuelle hendelser som kan oppstå som følge av misbruk av brukernavn eller
passord av uautoriserte tredjeparter.

4. NETTSIDE OPERASJON

SERVATUR, SA skal ikke holdes ansvarlig for forstyrrelser, forsømmelser, avbrudd,
datavirus, telefonbrudd eller nedetid i driften av det elektroniske systemet på grunn
av årsaker utover kontrollen til nettstedets eier.
Heller ikke skalSERVATUR, S.A.være ansvarlig for noen form for forsinkelser eller
blokkeringer i de operasjonelle funksjonene for dette elektroniske systemet,
forårsaket av mangler eller overbelastning på telefonlinjene eller på internett, heller
ikke for eventuelle skader forårsaket av tredjepart gjennom ulovlig inngripen
utenfor kontroll aSERVATUR, S.A.

SERVATUR, S.A.forbeholder seg retten til å midlertidig suspendere uten
forhåndsvarsel, tilgang til nettsiden på grunn av vedlikehold, reparasjoner,
oppgradering eller utbedringer.

5. ANSVARSREGLER

SERVATUR, SAgaranterer ikke lovligheten, påliteligheten, nytten, sannheten eller
nøyaktigheten av tjenestene eller informasjonen som tilbys av tredjepart via
nettsiden.
Brukeren er alene ansvarlig for eventuelle brudd som kan oppstå eller eventuelle
skader som kan skyldes misbruk av nettstedet, og dermed holdeSERVATUR, SA,
dets partnere, konsernselskaper, samarbeidspartnere, ansatte og representanter
skadesløs fra enhver form for ansvar som kan oppstå fra brukerens handlinger.

SERVATUR, SA skal bruke all rimelig innsats og ressurser for å gi oppdatert og
pålitelig informasjon på nettstedet. Det garanterer imidlertid ikke mangel på feil,
eller mulige unøyaktigheter og / eller unnlatelser i tredjepartsinnholdet som er
tilgjengelig via dette nettstedet.
Brukeren er eneansvarlig for eventuelle krav eller rettssaker, enten i eller utenom
retten, innleveres av tredjeparter mot nettsiderens eier på grunnlag av brukerens
misbruk av nettstedet. Når det er aktuelt, skal brukeren påta seg alle utgifter,
kostnader og kompensasjon som kan bli forespurt fra SERVATUR, SAi tilfelle slike
krav eller rettssaker.

6. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON
Denne juridiske merknaden skal styres og tolkes i samsvar med spansk lov.

SERVATUR, S.A.og brukeren som utrykkelig avstår fra enhver annen jurisdiksjon
som kan komme på tale, skal underkaste seg rett og ting i byen Las Palmas på
Gran Kanaria (Spania), hvis ikke den foreliggende sak-etter-sak reguleringen kan
forhindre partene fra å underkaste seg en spesifikk jurisdiksjon.

