
PISTO VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED («BRUKERVILKÅR») 
 

Les disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") nøye før du bruker dette nettstedet.  

Disse Vilkårene regulerer din tilgang til og bruk av https://pisto.no inkludert innhold, 
funksjonalitet og tjenester som tilbys på eller gjennom https://pisto.no. 

Aksept: ved å bruke dette Nettstedet, erkjenner du at du har lest og samtykker til å være 
bundet av disse Vilkårene. Hvis du ikke vil godta disse Vilkårene, vennligst ikke bruk dette 
Nettstedet. 

Endringer: PISTO kan endre disse Vilkårene og innholdet på dette Nettstedet når som 
helst uten forvarsel. Alle endringer trer i kraft så snart de er publisert og gjelder for all 
tilgang og bruk av Nettstedet deretter. Det forventes at du sjekker Nettstedet med jevne 
mellomrom slik at du er klar over endringer og gjeldende Vilkår. 

Tilgangs- og bruksbegrensninger: PISTO gir deg tilgang til Nettstedet til personlig 
bruk, forutsatt at du ikke: 

• Kopierer, modifiserer, distribuerer, laster ned, viser, overfører, publiserer eller 
overfører Nettstedet eller dets innhold på noen måte til offentlig eller kommersielt 
bruk. 

• Bruker dette Nettstedet til å utføre handlinger som kan deaktivere, overbelaste, 
skade, forringe eller forstyrre funksjonen til Nettstedet eller noen annen parts bruk 
av Nettstedet. 

• Bruker programvare som roboter, edderkopper, automatiske enheter, manuelle 
eller automatiserte prosesser eller andre metoder for å få tilgang til Nettstedet, 
serveren eller serverne som Nettstedet er lagret på, eller hvilken som helst server, 
datamaskin eller database som er koblet til Nettstedet til uautoriserte formål, slik 
som overvåking, innsamling eller kopiering av materiale fra Nettstedet, inkludert, 
men ikke begrenset til, produktlister og beskrivelser. 

• Bruker dette Nettstedet til å legge ut eller overføre informasjon som krenker 
immaterielle rettigheter, eller legger ut eller overfører ulovlig materiale, inkludert 
men ikke begrenset til, overføring av informasjon som regnes som straffbar handling 
eller oppmuntrer til oppførsel som kan føre til en straffbar handling, føre til ansvar 
eller ellers bryter med lokale, nasjonale eller internasjonale lovbestemmelser. 

PISTO forbeholder seg retten til å begrense eller innstille din tilgang til hele eller deler av 
Nettstedet umiddelbart og når som helst som følge av hvilken som helst årsak, inkludert 
brudd på disse Vilkårene. 

Immaterielle rettigheter og tillatelse til å bruke materiale: Materialene som 
finnes på dette Nettstedet er beskyttet av opphavsrett, og all uautorisert bruk av dette 
materialet kan være i strid med copyright, varemerkerettigheter, designrettigheter og 
andre lover. Ingen rettighet, tittel eller interesse for Nettstedet, innhold på Nettstedet, 
tjenester, prosesser eller teknologi som er beskrevet på dette Nettstedet, blir overført til 
deg, og deres respektive eiere forbeholder seg alle rettigheter dersom det ikke uttrykkelig 
er gitt tillatelse til å bruke materialet. Du må beholde alle copyright/design/varemerker og 
andre proprietære merknader som finnes i materiale dersom du kopierer materiale fra 
dette Nettstedet. Ansvaret for å bedømme om bruk av informasjon eller annet innhold på 
Nettstedet er tillatt basert på gjeldende lover hviler på brukeren. 



Koblinger til tredjeparts nettsteder: Dette Nettstedet kan inneholde lenker til 
andre nettsteder, som er gjengitt på dette Nettstedet for enkelhets skyld. Vi har ingen 
kontroll over innholdet på andre nettsteder, og tar ikke noe ansvar for dem eller for tap 
eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem. Tilgang til tredjeparts nettsteder 
koblet til dette Nettstedet er på din egen risiko og underlagt vilkårene og betingelsene for 
bruk for slike nettsteder. 

Ansvarsfraskrivelse: PISTO bestreber å presentere nøyaktig or riktig innhold på sitt 
Nettsted, men garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av all publisert 
informasjon. PISTO kan ikke og vil ikke garantere at filer som er tilgjengelige for nedlasting 
fra internett eller Nettstedet, vil være fri for virus eller annet destruktivt materiale. Du er 
selv ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer for å tilfredsstille dine 
sikkerhetskrav. 

Ansvarsbegrensning og skadesløsholdelse: PISTO ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP 
ELLER SKADER AV NOEN SOM HELST ART, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, I 
FORBINDELSE MED DIN BRUK, MANGLENDE EVNE TIL BRUK ELLER SOM FØLGE AV DITT 
BRUK AV, DETTE NETTSTEDET ELLER NETTSTEDER TILKNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET, 
ELLER INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ANDRE NETTSTEDER, INKLUDERET 
DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SLIK SOM TAP AV 
VINNING, BRUK, DATA, VIRKSOMHET ELLER INNTEKT, SELV OM DETTE ER 
FORUTSIGBART ELLER OM PISTO ELLER EN AUTORISERT PISTO-REPRESENTANT HAR 
BLITT GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DET FOREGÅENDE 
PÅVIRKER IKKE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES UNDER 
GJELDENDE LOVGIVNING.  

Gjeldende lov og jurisdiksjon: Alle forhold knyttet til Nettstedet og disse Vilkårene 
og enhver tvist eller krav som oppstår derav eller relatert dertil (inkludert tvister eller krav 
som ikke er kontraktsmessige), skal styres av og tolkes i samsvar med Norske lover. PISTO 
forbeholder seg imidlertid retten til å innbringe enhver sak, handling eller søksmål mot deg 
for brudd på disse Vilkårene i ditt hjemland eller annet relevant land. Du gir avkall på alle 
innvendinger mot utøvelse av jurisdiksjon over deg av domstoler og til å møte i slike 
domstoler. 

Personvern: Din bruk av dette Nettstedet er regulert av vår personvernpolicy som finnes 
på seksjonen «Om oss» under teksten «mer» og du samtykker til alle handlinger vi gjør med 
hensyn til informasjonen din i samsvar med vår personvernpolicy. 

Annet: Nettstedet kan inneholde feil og mangler relatert til produktbeskrivelse og 
tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette feil eller mangler uten forvarsel.  

Kontakt: Dersom du har spørsmål om Nettstedet, vennligst kontakt oss. 

Du sende oss en e-post: 
 
tiina@pisto.no  
 
sean@pisto.no 
 
 
eller skrive til:  
 
PISTO v / Tiina Suhonen & Sean Morrissey  



Olleveien 1 
1182 
Oslo 
Norge 

 


