
 

1. Allmänt 
Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.cbcgroup.se) som 
innehas av CBC Investment Group AB, 411 37 Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556796–0363. 

Genom att gå in på CBC:s webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via 
webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. De produkter som 
nämns på denna webbplats omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive 
produkter och tjänster. 

2. Ansvarsbegränsning 
Informationen på CBC:s webbplats härrör från källor som CBC bedömer vara tillförlitliga. CBC eller 
tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan 
komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. CBC garanterar inte att webbplatsen eller 
de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar. 

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja 
någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från 
informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet. 

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. CBC ansvarar inte i 
något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i 
anledning av användningen av webbplatsen. 

3. Upphovsrätt och varumärken 
CBC - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och 
övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. 
Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan 
rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt 
bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande 
upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. 

Varumärken, logotyper och andra kännetecken som förekommer på webbplatsen får dock inte 
reproduceras, publiceras, distribueras eller användas på annat sätt utan rättsinnehavarens skriftliga 
medgivande. 

3. Cookies 
 
Vi använder cookies för att vår webbplats ska fungera optimalt och för att kunna göra webbplatsen 
enklare att använda. Cookies kan användas för att spåra vilka sidor du besöker på webbplatsen. När du 
accepterar cookies godkänner du hur CBC använder de. 

4. Tillämplig lag 
Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning 
av webbplatsen och dessa Användarvillkor ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars 
jurisdiktion. 

 


