MyHeadsapp - Användarvillkor för tjänster och
innehåll
Din användning av Tjänsterna och Innehållet måste följa de villkor som framgår av dessa
Användarvillkor. All annan användning av Tjänsterna eller Innehållet utgör ett väsentligt brott mot
detta Avtal.

Immateriella rättigheter
Du godkänner att Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till innehåll, grafik, användargränssnitt,
ljudklipp, videoklipp, redaktionellt innehåll och de skript och den programvara som använts för att
utföra Tjänsterna, innehåller äganderättsskyddad information och material och är skyddat genom
tillämpliga immaterialrättigheter och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du
samtycker till att inte använda sådan skyddad information eller sådant material på något annat sätt
än för personlig och icke-kommersiell användning av Tjänsterna i enlighet med detta Avtal. Du
samtycker till att inte modifiera, hyra, låna, sälja eller distribuera Tjänsterna eller Innehåll på något
sätt och du får inte utnyttja Tjänsterna på något sätt än som uttryckligen är tillåtet.

Integritet
Din användning av våra Tjänster omfattas av vår Integritetspolicy, vilken finns tillgänglig på appen
och vår websida.

Användarlicens
MTR Nordic AB ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att installera och använda
MyHeadsapp, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig enligt villkoren i
dessa Användarvillkor. MyHeadsapp får inte användas för andra ändamål.
Du får enbart använda Tjänsterna och Innehållet för personliga, icke-kommersiella ändamål.
Du får inte göra ändringar i eller kringgå säkerhetsteknik som finns i Tjänsterna.
Vid överträdelse av Användarvillkoren förbehåller sig MTR Nordic AB rätten att avsluta din tjänst.

MTR Nordic AB:s ansvar
MTR Nordic AB: s åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig
att använda MyHeadsapp på de villkor som anges i dessa Användarvillkor.
MTR Nordic AB lämnar inga garantier att du alltid kan använda MyHeadsapp. MTR Nordic AB
har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel eller andra problem i appen som
MTR Nordic AB får kännedom om.
MTR Nordic AB tillhandahåller MyHeadsapp utan att ta ut någon avgift från dig. Du kan därför
inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot MTR Nordic AB än de som uttryckligen anges
i dessa Användarvillkor.

Ändringar och avtalstid m.m
MTR Nordic AB har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De ändrade villkoren är bindande om du
fortsätter att använda MyHeadsapp efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.
Användarvillkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med omedelbar
verkan, enklast gör du detta genom att avinstallera MyHeadsapp.
MyHeadsapp, innehållet i de tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna
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för användande av MyHeadsapp kan komma att ändras. Om Du inte godkänner ändringarna har du
rätt att upphöra med användningen av MyHeadsapp, om så inte sker anses du ha accepterat dessa.
Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.
MyHeadsapp tillhandahålls tillsvidare. MTR Nordic AB förbehåller sig rätten att när som helst
sluta tillhandahålla MyHeadsapp liksom viss tjänst däri.

English

Terms and conditions of service and content
Your use of the Services and Content must comply with the terms and conditions contained in these
Terms of Service. Any other use of the Services or Content constitutes a material breach of this
Agreement.

Immaterial rights
You acknowledge that the Services, including but not limited to content, graphics, user interfaces,
audio clips, video clips, editorial content, and the scripts and software used to perform the Services,
contain proprietary information and materials and are protected by applicable intellectual property
rights and other laws, including but not limited to copyright. You agree not to use such protected
information or materials in any manner other than personal and non-commercial use of the Services
in accordance with this Agreement. You agree not to modify, rent, lend, sell or distribute the
Services or Content in any way and you may not utilize the Services in any manner whatsoever
expressly permitted.

Integrity
Your use of our Services is covered by our Privacy Policy, which is available at the app and our
website.

User license
MTR Nordic AB grants you a non-exclusive, non-transferable, right to install and use
MyHeadsapp, and to use the services that thereby become available to you under the terms of these
Terms of Service. MyHeadsapp may not be used for other purposes.
You may only use the Services and Content for personal, non-commercial purposes.
You may not make changes to or circumvent security technology contained in the Services.
In violation of the Terms of Use, MTR Nordic AB reserves the right to terminate your service.

MTR Nordic AB’s responsibility
MTR Nordic AB’s commitment under this agreement is limited to providing you with the
opportunity to use MyHeadsapp under the terms set forth in these Terms of Service.
MTR Nordic AB makes do not guarantee that you can always use MyHeadsapp. However, MTR
Nordic AB intends to resolve any technical issues, data problems or other issues in the app that
MTR Nordic AB becomes aware of.
MTR Nordic AB provides MyHeadsapp without charging a fee. You may therefore not present
other claims or sanctions against MTR Nordic AB than those expressly stated in these Terms of
Use.
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Changes and contractual period etcetera
MTR Nordic AB has the right to change these Terms of Service. The changed terms are binding if
you continue to use MyHeadsapp after the changed terms have come into effect.
The terms of use are valid until further notice. You are entitled to terminate the Agreement at any
time, the easiest way is by uninstalling MyHeadsapp.
MyHeadsapp, the content of the services provided through this and the technical conditions for
using MyHeadsapp may be changed. If you do not approve to the changes, you are entitled to
discontinue use of MyHeadsapp. If you do not, you are deemed to have accepted them. You cannot
claim any other rights as a result of changes.
MyHeadsapp is provided until further notice. MTR Nordic AB reserves the right to stop providing
MyHeadsapp at any time, as well as certain services therein.
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