
    

VISIONLINK® TILLGÅNGSFÖRVALTNINGSTJÄNST  
 

Juridiska meddelanden 

VisionLink® tillgångsförvaltningstjänst är en applikationsbaserad tjänst som producerats av VirtualSite Solutions LCC (”VSS”) 
och som levereras via den här webbplatsen av Trimble Inc. (”Trimble”). 

Friskrivningsklausul. Allt innehåll och all information på denna webbplats, inklusive text, grafik, logotyper, bilder, länkar och 
programvara, TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK SOM EN SERVICE TILL ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SLUTKUNDER  AV 
VISIONLINK TILLGÅNGSFÖRVALTNINGSTJÄNST, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ELLER  ICKE-INTRÅNG.  Vare sig VSS eller Trimble åtar sig ansvar för riktigheten hos 
sådan information eller annat innehåll på webbplatsen; inte heller garanterar VSS eller Trimble att informationen är aktuell; att 
webbplatsen kommer att finnas tillgänglig vid någon viss tidpunkt eller från en viss plats; att eventuella fel eller defekter kommer 
att rättas till; eller att webbplatsen är fri från virus eller skadliga komponenter. Du använder den här webbplatsen på egen risk. 
VSS och Trimble kan komma att ändra innehållet och informationen, och ändra de produkter och tjänster som nämns, när som 
helst och utan föregående meddelande. Eventuella omnämnanden av andra produkter eller tjänster än de som tillhandahålls av 
VSS eller Trimble sker uteslutande i syfte att informera och innebär varken en rekommendation eller ett godkännande. 

Kommunikation med användarna. Om du skulle vilja kontakta VSS eller Trimble direkt för att framföra kommentarer, frågor, 
förslag eller idéer eller liknande som har med denna webbplats att göra, eller som har att göra med de produkter och tjänster 
som tillhandahålls genom webbplatsen, godtar du att sådan information betraktas som icke-konfidentiell, att varken VSS eller 
Trimble kommer att ha skyldighet att besvara ditt meddelande, och att båda kommer att ha full rätt att kopiera, använda, avslöja 
och distribuera informationen till andra utan begränsningar (inklusive i syfte att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter 
och tjänster innehållande sådan information), utan några förpliktelser att betala eller kompensera dig eller någon annan för detta.  

Integritet. För att informera dig om Trimbles allmänna policy vad gäller integritet kan du läsa vår "Integritetspolicy", som när som 
helst kan nås från den här webbplatsens startsida. Ytterligare villkor som uttryckligen gäller din integritet och dig som användare 
av denna VisionLink tillgångsförvaltningstjänst finns i VisionLink Användarvillkor och slutanvändaravtal som när som helst kan 
nås från den här webbplatsens startsida.    

Officiellt språk. Det officiella språket för detta meddelande är engelska.  Vid tolkning av meddelandet, eller vid en eventuell 
konflikt mellan den engelska versionen av detta meddelande och en översättning till något annat språk, ska den engelska 
versionen gälla. 
Rev. den 28 november 2016. 

 


