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1. Inledning 

Denna webbplats, app eller annan online-tjänst (”Webbplats”) drivs av 

Brunswick Corporation. Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för 

användningen av webbplatsen och alla andra avtal eller webbplatser som 

införlivar dessa villkor genom referens. På webbplatsen avser termerna 

”Brunswick”, ”vi”, ”oss” och ”vår” Brunswick Corporation och dess 

närstående bolag eller dotterbolag tillsammans med deras styrelseledamöter, 

befattningshavare, anställda, agenter, oberoende uppdragstagare och 

representanter. Brunswick driver webbplatsen, inklusive all(a) information, 

verktyg, produkter, varor och tjänster tillgängliga från webbplatsen till 

personer för deras icke-kommersiella användning och med förbehåll för dessa 

villkor (enskilt, ”du”, ”din” eller ”användare” och gemensamt ”du” eller 

”användare”). För att undvika alla tvivel omfattar termen ”webbplats” (i) alla 

webbplatser som ägs eller drivs av Brunswick eller Brunswicks koncern- eller 

dotterbolag som införlivar dessa villkor som referens (”Brunswick 

koncernbolagswebbplats”) och (ii) ska tolkas att betyda denna webbplats eller 

någon annan tillämplig Brunswick koncernbolagswebbplats som du har 

åtkomst till eller använder. 

Dessa villkor gäller från och med det datum som identifieras ovan. Handlingen 

att komma fram till eller använda webbplatsen innebär ditt samtycke till dessa 

villkor utan begränsning eller kvalificering. Om du inte godkänner dessa 

villkor ska du inte använda webbplatsen. Brunswick förbehåller sig rätten att 

modifiera dessa villkor, och innehållet på webbplatsen, inklusive funktionerna, 

tillgängligheten eller driften av webbplatsen, när som helst efter vårt eget 

gottfinnande genom att publicera eller ändra webbplatsens innehåll. Alla 

sådana ändringar ska verkställas omedelbart. Du samtycker till att bevaka 

webbplatsen för eventuella ändringar som kan ha gjorts där och att din fortsatta 

användning av webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar 

indikerar din förståelse av och samtycke till sådana ändringar. 

Ytterligare eller andra villkor kan gälla vissa produkter, tjänster eller delar av 

webbplatsen, som t.ex.specifika produkt-garantier eller tjänstevillkor. Dessa 



villkor kommer att publiceras på den specifika produkten eller på webbplatsen 

i samband med relevant erbjudande och kommer att styra vid avvikelser med 

dessa villkor för den produkten, tjänsten eller webbplatsfunktionen. 

Webbplatsen kan innehålla länkar till varor, tjänster eller innehåll som är utom 

vår kontroll, inklusive tredje parts webbplatser, appar eller 

tredjepartsprodukter som finns tillgängliga för inköp (”Tredjepartsinnehåll”). 

Länkar till tredjepartsinnehåll tillhandahålls endast för bekvämlighet. 

Brunswick ansvarar inte för och avsäger sig allt ansvar för tredjepartsinnehåll.  

Handlingen att tillhandahålla en länk utgör inte Brunswicks godkännande eller 

rekommendation av tredjepartsinnehållet.  Användning av 

tredjepartsinnehållet är föremål för alla relevanta villkor som publiceras eller 

görs tillgängliga på länkade webbplatser eller appar och inte för dessa villkor.  

Slutligen erbjuds vissa Brunswick-produkter till försäljning av oberoende eller 

tredjepartsåterförsäljare, och inköpet av sådan produkt är föremål för villkoren 

för tillämplig försäljnings-, leasing- eller avbetalningskontrakt för produkter 

eller annat av avtal och inte för dessa villkor. 

2. Integritetspolicy 

Vi har en Integritetspolicy (www.brunswick.com/privacy-policy) som gäller 

för webbplatsen. Den innehåller viktig information om olika sätt som vi 

använder för att samla in, använda och dela information om dig. Vi uppmuntrar 

dig att läsa den så att du förstå vilka alternativ som finns när det gäller skydd 

av din personliga information. Vår integritetspolicy anses vara del av dessa 

villkor. För att undvika tvivel kommer alla klagomål, tvister, anspråk och 

förfaranden relaterade till vår integritetspolicy eller med avseende på hur vi 

samlar in, behandlar eller på annat sätt använder dina personuppgifter att lösas 

och bedömas i enlighet med dessa villkor. 

3. Förmåga att godkänna användarvillkor 

Du bekräftar att du är av myndig ålder och kan ingå juridiskt bindande avtal 

under tillämplig lag, och är till fullo förmögen och kompetent att ingå 

bestämmelser, villkor, ansvarsskyldigheter, bekräftelser, representationer och 

garantier.  Du samtycker till att följa och efterleva dessa villkor. 

4. Riktighet, fullständighet och läglighet av information 
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Fastän Brunswick gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa 

att all information som ingår på webbplatsen är korrekt och aktuell kan 

Brunswick inte försäkra dess fullständiga korrekthet, fullständighet och 

tidsenlighet. Brunswick tar inget ansvar för någon felaktig, ofullständig eller 

otydlig information som ingår på webbplatsen.   

Brunswick varken representerar eller garanterar att någon produkt eller tjänst 

som avbildas eller omnämns på webbplatsen för närvarande är tillgänglig till 

försäljning eller i produktion, eller har testats för kommersiellt bruk. Oavsett 

vilken information som visas på webbplatsen förbehåller sig Brunswick rätten 

att, utan föregående meddelande, avveckla produkter och tjänster, inklusive 

modeller, reservdelar, tillbehör och andra artiklar, eller för att ändra priser eller 

specifikationer för framtida försäljningar när som helst utan något ansvar eller 

skyldigheter till dig. Information på webbplatsen utgör inte ett bindande 

erbjudande att köpa eller sälja några som helst produkter eller tjänster eller att 

göra några produkter eller tjänster tillgängliga i ditt område. Brunswick varken 

representerar eller garanterar att de lediga platser som beskrivs eller omnämns 

på webbplatsen är för närvarande tillgängliga. Information på webbplatsen 

angående lediga platser utgör inte ett bindande anställningserbjudande. 

5. Användning av webbplatsen och uppförandekoden 

Webbplatsen utgör värdefull immateriell egendom för Brunswick.  Du 

samtycker till att inte missbruka webbplatsen eller dess innehåll och att du inte 

kommer att utföra, eller försöka, eller uppmuntra eller hjälpa andra att utföra, 

något av följande: 

• Orsaka störning i eller störa den normala driften och navigeringen av 

webbplatsen eller webbplatsens tillgänglighet för andra användare; 

• Kringgå eventuella åtgärder vi använder för att begränsa åtkomst till 

webbplatsen eller något specifikt innehåll som finns tillgängligt på 

webbplatsen; 

• Komma åt webbplatsen med någon sorts ”robot”, ”spindel”, ”skrapa” 

eller andra automatiserade medel såvida inte specifikt skriftligen 

godkänt av oss; 

• Uppge eller använda falskt namn, e-postadress eller annan 

kontaktinformation, uppträda som annan person eller enhet, eller på 



annat sätt lämna oriktig uppgift om din identitet, anknytning eller 

ursprung till material som du skickar; 

• Visa webbplatsen, eller något av dess innehåll, i en ”ram” eller på annat 

sätt i anslutning till något annat innehåll eller varumärke, eller på annat 

sätt som skulle kunna beröva Brunswick på intäkter eller felaktigt antyda 

ett förhållande mellan oss och en tredje part; 

• Ägna dig åt någon som helst kommersiell användning av webbplatsen 

eller dess innehåll, inklusive insamling eller användning av information 

angående våra produktutbud, beskrivningar, bilder, priser och 

säljvolymer, förutom enligt vad vi specifikt skriftligen kan tillåta. 

• Upprätthålla någon länk till en kommersiell webbplats förutom en 

auktoriserad webbplats för en distributör av Brunswick-produkter; 

• Skicka till eller via webbplatsen några som helst virus, spionprogram, 

annonsprogram eller annan skadlig kod, kommunikationer om politiska 

kampanjer, kedjebrev, massutskick eller någon som helst form av 

”skräppost”. 

• Demontera, dekompilera eller på annat sätt bakåtkompilera någon som 

helst programvara eller annan teknologi som används i eller finns 

tillgänglig genom webbplatsen. 

• Använda webbplatsen för att annonsera eller främja några varor eller 

tjänster annat än Brunswicks egna produkter och tjänster. 

• Använda webbplatsen för att skicka eller samla in användares 

personuppgifter. 

• Använda denna webbplats, eller något som helst innehåll från 

webbplatsen, för att annonsera eller värva någon annan person, enhet 

eller orsak, eller på annat sätt konkurrera med oss eller agera olagligt 

eller med ont uppsåt gentemot våra affärsintressen eller vårt rykte. 

• Använd webbplatsen för att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller 

skada andra; 

• Engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons 

användning eller nyttjande av webbplatsen, eller som enligt oss, kan 

skada Brunswick eller webbplatsens användare eller exponera dem för 

ansvar; eller 

• Använd webbplatsen på något sätt som bryter mot tillämpliga federala, 

statliga, lokala eller internationella lagar eller förordningar (inklusive, 

utan begränsning, lagar om export av data eller programvara till och från 

USA eller andra länder). 



 

Om du bryter mot villkoren i detta avsnitt kan vi säga upp din åtkomsträtt till 

webbplatsen, vidta andra åtgärder och söka eventuella gottgörelser som tillåts 

enligt lag. Uppsägning av åtkomst till eller användning av webbplatsen 

kommer inte att avstå från eller påverka någon rätt eller gottgörelse som 

Brunswick kan vara berättigat till enligt lag eller enligt billighetsrätten. 

6. Konton: 

Webbplatsen kan ge dig möjlighet att skapa ett användarkonto för att nå viss 

funktion som tillhandahålls via webbplatsen (ett ”användarkonto”). Detta 

avsnitt, ”Konton”, innebär ytterligare bestämmelser som gäller 

användarkonton. 

Du får bara skapa och inneha ett användarkonto för webbplatsen, och får inte 

använda någon annans användarkonto. Viss information krävs av Brunswick 

för att du ska kunna upprätta ett användarkonto. Vi kan inbjuda dig att ge annan 

information som är frivillig. När vi begär information från dig för att skapa ett 

användarkonto måste du förse Brunswick med korrekt och fullständig 

information. Du måste dessutom uppdatera ditt konto när information som du 

har gett till oss förändras. Du kan göra det antingen genom kontoavsnittet på 

relevant webbplats eller genom att kontakta oss på privacy@brunswick.com. 

Brunswick kan använda den information som du ger när du skapar ett 

användarkonto enligt vad som beskrivs i dess integritetspolicy och andra 

bestämmelser i dessa villkor. 

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt användarkontos 

autentiseringsreferenser, exempelvis kontots inloggningsnamn och lösenord. 

Du får inte tillåta någon annan att använda ditt konto. Du accepterar ansvar för 

alla aktiviteter och transaktioner som sker under ditt användarkonto. Om du 

har orsak att tro att en obehörig person använder eller har kommit åt ditt 

användarkonto ska du omgående kontakta oss på privacy@brunswick.com. Vi 

är inte ansvariga för någon som helst förlust eller skada som är resultatet av 

obehörig användning av ditt användarkonto. 

Du godkänner att vi använder kontaktinformationen du ger till oss för att 

kommunicera med dig om vår webbplats och våra produkter. Du går med på 

att alla avtal, tillkännagivanden, avslöjanden och andra kommunikationer som 
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vi förser dig med elektroniskt, inklusive genom ordinarie post eller e-post, 

uppfyller något som helst juridiskt krav om att sådana kommunikationer sker 

skriftligen. Du kan välja att inte få e-postmeddelanden om marknadsföring från 

oss genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden för att inte 

längre få meddelanden. 

Vi förbehåller oss rätten att säga upp åtkomst till ditt användarkonto när som 

helst, utan tillkännagivande, efter vårt eget godtycke av någon som helst eller 

ingen orsak, inklusive men inte begränsat till inaktivitet eller felanvändning. 

Om åtkomst till ditt användarkonto blir uppsagd kan du förlora åtkomst till 

någon som helst information som lagras i anslutning till ditt användarkonto och 

eventuella kampanjkrediter på kontot och eventuella andra former av värde 

som kan förknippas med ditt användarkonto. Efter uppsägningen ska dessa 

villkor fortsätta att gälla för all annan användning av webbplatsen som du har 

tillstånd att fortsätta med. 

Webbplatsen har olika mekanismer för att inaktivera eller ta bort ditt 

användarkonto. För många av våra webbplatser kan du logga in till ditt 

användarkonto och inaktivera eller ta bort ditt konto från kontoinställningarna. 

I vissa situationer kan Brunswick behålla en del av den associerade 

kontoinformationen för rapporterings- eller regleringssyften efter det att ett 

användarkonto har inaktiverats eller tagits bort. 

Observera att om du har skapat ett användarkonto hos oss, och att samma 

användarkonto kan nås antingen genom en webbplats eller en mobilapp (t.ex. 

VesselView), när du tar bort mobilappen tar du inte bort ditt användarkonto. 

Du måste besöka webbplatsen för att kunna ta bort ditt användarkonto eller 

kontakta oss på privacy@brunswick.com. 

För användarkonton hos Owners’ Club (ägarklubben) gäller att för att säga upp 

ett användarkonto måste du besöka webbplatsen för Owners’ Club och ändra 

dina inställningar eller skicka ett e-postmeddelande till 

privacy@brunswick.com och informera oss om att du vill inaktivera ditt konto 

och/eller inte längre äger den båt som förknippas med ditt användarkonto. 

7. Gruppforum och användarinnehåll 
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Webbplatsen kan ge dig möjlighet att skicka kommentarer eller på annat sätt 

sända eller publicera material via webbplatsen inklusive, men inte begränsat 

till, produktrecensioner, bloggar, avsnitt i ”My Community” (Min grupp), 

ägarklubbar och officiella Brunswick-konton på sociala medier som Facebook 

eller Twitter (sammantaget ”Gruppforum”). Information som du ger till oss, 

förutom produktbeställningar och personlig information, hänvisas i dessa 

villkor till som ”användarinnehåll”. Detta avsnitt 7, ”Gruppforum och 

användarinnehåll” innehåller ytterligare villkor som gäller användarinnehåll. 

Du är ensam ansvarig för allt användarinnehåll som du skickar in till 

webbplatsen, inklusive laglighet, pålitlighet, tillämplighet, ursprunglighet och 

har alla nödvändiga rättigheter till att publicera sådant användarinnehåll. Du är 

förbjuden att lämna in användarinnehåll som (i) är falskt, bedrägligt, smädligt, 

ärekränkande, oanständigt, hotande, inkräktande på integritets- eller 

publicitetsrättigheter, kränker immateriella egendomsrättigheter, oegentligt, 

olagligt eller på annat sätt förkastligt, (ii) utgör eller uppmuntrar ett brott, 

bryter mot rättigheterna för någon part eller på annat sätt ger upphov till 

ansvarsskyldighet eller brott mot någon lag, eller (iii) bryter mot 

bestämmelserna i avsnitt 5, ”Användning av webbplatsen och 

uppförandekoden”. När du lämnar in användarinnehåll representerar och 

garanterar du att du har rätt att ge det till oss, att det inte bryter mot förbuden 

ovan, och att det inte är oriktigt, falskt eller vilseledande. 

När du skickar in användarinnehåll bekräftar och samtycker du till att 

profiluppgifterna du tillhandahöll i samband med ditt användarkonto (t.ex. ditt 

användarnamn) kan visas med användarinnehållet. Du beviljar oss en icke-

exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig, till fullo 

överlåtbar och underlicensierbar licens att använda, reproducera, skapa 

härledda verk av, distribuera, utföra, visa och på annat sätt utnyttja 

användarinnehåll, inklusive ditt användarnamn på något sätt som nu är känt 

eller som utvecklas i framtiden, och för något som helst syfte, inklusive för att 

utveckla, tillverka och marknadsföra våra produkter och i reklam. Du går med 

på att (1) användarinnehållet inte ges till oss i förtroende; (2) det finns inget 

konfidentiellt förhållande eller godmanförhållande mellan dig och oss; och (3) 

du har inte någon förväntan på att vi kommer att gå igenom, bekräfta eller 

kompensera dig för användning av ditt användarinnehåll. 



I syfte att undvika risken för missförstånd är det vår policy att inte acceptera 

kreativa idéer, produktdesigner, anbud, affärsplaner eller liknande material 

som tillhandahålls som användarinnehåll. Ge inte oss något sådant material. 

Om du ändå gör det träder omedelbart föregående stycke i kraft. 

Dessutom har vi rätten att ta bort eller vägra att publicera något 

användarinnehåll när som helst av någon eller ingen anledning efter eget 

gottfinnande och att vidta sådana andra åtgärder med avseende på 

användarinnehåll som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga enligt vårt eget 

gottfinnande, inklusive om vi tror att sådant användarinnehåll bryter mot dessa 

villkor, kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon 

person eller enhet, hotar den personliga säkerheten för webbplatsens användare 

eller allmänheten eller kan skapa ansvar för Brunswick. Du bekräftar och 

samtycker till att vi har rätt att avslöja din identitet eller annan information om 

dig till tredje parter som hävdar att användarinnehåll som publiceras av dig 

bryter mot deras rättigheter, inklusive deras immateriella egendom eller 

integritetsrättigheter, och vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan 

begränsning, kontakta brottsbekämpande myndigheter.  Vi har den absoluta 

rätten att säga upp eller avbryta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen 

av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning, vid brott mot dessa 

villkor. Utan att begränsa det föregående har vi rätten att samarbeta fullt ut med 

alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller leder 

oss att avslöja identiteten eller annan information från någon som publicerar 

material på eller via webbplatsen. DU FRIGÖR HÄRMED, AVSTÅR FRÅN 

OCH HÅLLER BRUNSWICK OCH DESS KONCERNBOLAG, 

LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER OSKADLIGA FRÅN 

ALLA ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS 

AV BRUNSWICK ELLER NÅGON AV DE FÖREGÅENDE PARTERNA 

GÄLLANDE DITT ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER SOM TAS TILL 

FÖLJD AV UTREDNINGAR AV BRUNSWICK OCH SÅDANA PARTER 

ELLER BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER. Vi kan dock inte, och 

åtar oss inte skyldigheten att granska material innan det publiceras på 

webbplatsen, och kan inte försäkra omedelbar borttagning av stötande material 

efter att det har publicerats. Följaktligen tar vi inget ansvar för att vidta några 

åtgärder gällande användarinnehåll som kan ha effekten av att mildra skador i 

samband med detta. Vi har inget ansvar eller någon skyldighet för utförandet 

eller underlåtenheten att utföra de aktiviteter som beskrivs i detta avsnitt. 



8. Inköps- och finansieringsinformation 

Finansieringsinformation Webbplatsen kan förse dig med tillfällen att ange 

personlig information och att erhålla ytterligare detaljer om 

finansieringsalternativ för en del av våra produkter. Finansieringsinformation 

kan tillhandahållas av oss eller tredje parter och är föremål för sådana 

ytterligare villkor, inklusive, om tillämpligt, tredje parternas policyer och 

villkor. 

Om du vill köpa produkter som beskrivs på webbplatsen kommer du att bli 

ombedd att ange vissa uppgifter, inklusive men inte begränsat till din 

leveransadress och kreditkort eller andra betalningsuppgifter. Du samtycker till 

att all information som du ger oss kommer att vara korrekt, aktuell och 

fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter som uppstår via ditt 

användarkonto och/eller något kreditkort eller annan betalningsmekanism som 

utfärdats till dig, inklusive utan begränsning alla tillämpliga skatter och frakt-, 

hanterings- och bearbetningsavgifter, om några, för sådana inköp och 

transaktioner. Vi kommer att debitera ditt kreditkort när du köper din vara. 

Kreditkortsbeställningar som levereras till en annan plats än din 

faktureringsadress kan kräva ytterligare verifiering. Alla pengatransaktioner på 

webbplatsen sker i amerikanska dollar. 

Du har endast tillåtelse att köpa produkter eller tjänster via webbplatsen för 

personligt bruk och inte för återförsäljning. Vi kan efter eget gottfinnande 

vägra och/eller avboka alla beställningar som vi tror kan leda till 

återförsäljning av produkter eller tjänster som beställts från oss. Vi ger inga 

löften om att produkter och tjänster som beskrivs på webbplatsen är lämpliga 

eller tillgängliga för användning utanför USA. Det är förbjudet att komma åt 

denna webbplats från territorier där dess innehåll är olagligt. Det är ditt ansvar 

att ta reda på och följa alla tillämpliga lagar och regler med avseende på köp, 

innehav och användning av någon produkt eller tjänst som beställs via 

webbplatsen. 

Vi förbehåller oss rätten att vägra behandla eller slutföra en transaktion, och 

att avbryta alla transaktioner, efter eget gottfinnande. 

Webbplatsen använder för närvarande tredje parter för behandling av 

betalningar. Våra tredjepartsbetalningsbehandlare accepterar betalningar via 



olika kreditkort, som kan omfatta, men inte begränsas till: Visa, MasterCard, 

American Express och Discover, enligt beskrivningen på den tillämpliga 

betalningsskärmen. 

Även om vi kan bekräfta mottagande och bearbetning av en beställning via e-

post, utgör inte en sådan bekräftelse vårt godkännande av din beställning. Vi 

kan inte garantera att alla artiklar som ingår på din beställningsbekräftelse finns 

på lager vid tillfället då din beställning skickas. Vi förbehåller oss rätten att 

avvisa eller annullera en beställning, i helhet eller delvis, vid något som helst 

tillfälle före leveransen. Om vi gör det kommer vi att försöka tala om för dig 

att du ska använda den kontaktinformation som ges i förbindelse med din 

beställning. Du går med på att inte försöka överskrida angivna 

kvantitetsgränser som uppges (förutom där så specifikt noteras), inte försöka 

bryta mot villkoren i något specifikt erbjudande eller någon speciell kampanj, 

eller lägga beställningar via webbplatsen, om vi har informerat dig om att du 

är förbjuden att lägga beställningar via webbplatsen. 

Produktbeskrivningar. 

Vi strävar efter att beskriva våra produkter så noggrant som möjligt på 

webbplatsen. Vi garanterar dock inte att produktbeskrivningarna eller annat 

innehåll på webbplatsen är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller 

felfria. Allt/alla funktioner, innehåll, specifikationer, storlekar, modeller och 

produkt- och tjänstepriser som beskrivs eller visas på webbplatsen är föremål 

för tillgänglighet och kan ändras när som helst genom att ta bort produkten 

eller publicera en uppdaterad produktbeskrivning på webbplatsen. Vissa 

vikter, mått och liknande beskrivningar kan vara ungefärliga och tillhandahålls 

endast för bekvämlighet. Förpackningar kan skilja sig från vad som visas.  Alla 

produkter och tjänster omfattas av de produktspecifika villkor som publiceras 

på webbplatsen, inklusive eventuella produktgarantier, villkor eller 

begränsningar, och som publiceras på den specifika produkten. 

Leveranspolicyer 

När du beställer en vara via webbplatsen kommer varan att skickas till den 

adress du anger som ”Leveransadress” i kassan.  Vi strävar efter att skicka din 

beställning så fort som möjligt. Våra leveransuppskattningar är dock inga 

garantier eller löften om att en produkt kommer att skickas ut på en viss dag 



eller tas emot av dig inom en viss tidsperiod. Hur lång tid det tar för dig att få 

en produkt beror på hur lång tid det tar för oss att behandla din beställning och 

hur lång tid det tar för transportören att leverera beställningen till dig när den 

väl har skickats.  I den utsträckning som noteras i kassan kommer det att 

tillkomma en fraktavgift på din beställning. Snabb frakt kan också köpas till 

en extra kostnad som visas för dig vid köptillfället. 

Posten i USA levererar till postboxar men den här metoden kan fördröja din 

beställning. Observera att leveransalternativen nästa arbetsdag (USA) och 

andra arbetsdag (USA) inte finns tillgängliga för leverans till postboxar. Vi 

kommer att skicka e-postmeddelanden till dig med statusuppdateringar om din 

beställning när de blir tillgängliga. Ytterligare avgifter kan tillkomma för 

leveranser till Alaska och Hawaii. 

Leverans till adresser utanför USA finns tillgänglig på begränsad basis och kan 

vara föremål för ytterligare bestämmelser, avgifter och begränsningar. Sådan 

information får du i kassan. Om du har frågor eller behöver ytterligare 

information om leverans till mottagaradresser utanför USA, kontakta oss 

genom att använda informationen i nedanstående avsnitt, ”Så här kontaktar du 

oss”. 

Om en produkt blir otillgänglig mellan beställning och bearbetning kommer vi 

att annullera din order och försöka meddela dig om detta genom att använda 

den kontaktinformation som ges i anslutning till din beställning. Rättstitel till 

produkter, och risken för förlust av eller skada på produkterna, överlåtes till 

dig när produkterna ges till transportfirman. Du kommer att vara ansvarig för 

att lämna in eventuella anspråk till transportfirman för skadade och/eller 

förlorade leveranser.  

Rabattkoder, kampanjer, lotterier och tävlingar 

Emellanåt kan vi, efter vårt eget gottfinnande, erbjuda ”rabattkoder”, 

”kampanjkoder” eller ”erbjudandekoder” genom en mängd olika 

kampanjaktiviteter och kommunikationer (häri gemensamt kallade 

”erbjudandekoder”) som kan lösas in mot ett köp på webbplatsen. Sådana 

erbjudandekoder kan vara föremål för vissa undantag och andra begränsningar 

som fastställs och kommuniceras av oss. Endast giltiga erbjudandekoder som 

tillhandahålls eller marknadsförs av Brunswick kommer att godkännas i 



kassan. Varje erbjudandekod är ej överlåtbar och gäller för engångsbruk på en 

vara (eller varor) som vi bestämmer. Erbjudandekoder får inte kombineras och 

kunder är begränsade till att använda en enda erbjudandekod per beställning. 

För onlineköp måste koden anges i fältet ”Tillämpa rabatt” eller kupong innan 

du går till kassan. Vi ansvarar inte för borttappade, stulna eller korrupta koder 

eller någon obehörig användning av koder. Erbjudandekoder kan inte lösas in 

mot kontanter eller motsvarande kontanter; inga ersättningar eller krediter 

tillåtna. Dollarvärdet för någon erbjudandekod kommer inte att återbetalas 

eller krediteras tillbaka om någon eller alla varor återbetalas. Sista 

giltighetsdatum kan gälla för varje erbjudandekod. Erbjudandekoder är ogiltiga 

om de kopieras, överförs, säljs, byts ut eller löper ut, och där det är förbjudet. 

Förfrågningar som inte följer alla erbjudandekodkrav kommer inte att 

godkännas.  Säljkampanjer kan inte kombineras såvida vi inte specifikt uppger 

något annat.  

Utöver erbjudandekoder kan Brunswick emellanåt hålla lotterier och andra 

tävlingar och kampanjer (”Lotterier”). Din behörighet att delta i, såväl som ditt 

deltagande i sådana lotterier, styrs av de specifika villkoren (”lotterireglerna”) 

som styr lotterierna, eftersom de ska tillgängliggöras för granskning vid 

tidpunkten för din registrering till lotteriet.  Genom att delta i lotteriet 

samtycker du till lotterireglerna.  Brunswick kan även erbjuda lotterier 

gemensamt med tredje parter eller som de är värd för. Tredje parterna kan ha 

ytterligare eller olika villkor för sådana lotterier. De relevanta bestämmelserna 

publiceras där informationen insamlas för att delta i lotteriet. Om de andra 

villkoren inte är konsekventa i förhållande till dessa villkor kommer de andra 

villkoren att styra för den tävlingen eller det lotteriet. 

Returer. Returpolicyer finns publicerade på webbplatsen. Vi förbehåller oss 

rätten att vägra att utfärda en återbetalning eller kredit, och rätten att återhämta 

kostnaden för returleveransen från dig, om någon produkt som du returnerar 

(1) inte är kvalificerad för retur, i enlighet med relevant returpolicy eller 

villkoren i något specifikt erbjudande eller någon specifik kampanj, eller 

(2) konstateras ha skadats efter leveransen till dig, inklusive som resultat att ha 

använts oriktigt av dig. Vi kommer att ta rättstitel till returnerade produkter 

men endast efter det att de har anlänt och bearbetats på vår utsedda plats för 

returer. 



Returbestämmelser och -policyer kan variera. Kontrollera returpolicyn på 

webbplatsen för mer information. Där returbestämmelser och -policyer är olika 

för en viss webbplats från vad som uppges ovan i dessa bestämmelser, är det 

de specifikt publicerade returbestämmelserna och -policyerna som styr. 

Leverans till våra privatkunder Leveransalternativ och tillämpliga debiteringar 

uppges under beställningsförfarandet.  

9. Immateriell egendom 

Allt innehåll som finns på webbplatsen, inklusive text, design, grafik, 

varumärken, servicemärken, logotyper, symboler, bilder, ljudklipp, 

hämtningar, gränssnitt och programvara, all immateriell egendom som ägs av 

Brunswick, och valet och upplägget av några av dessa, är exklusiv egendom 

som tillhör Brunswick, dess innehållsleverantörer, och tillämpliga 

varumärkesägare, och skyddas av upphovsrätts-, varumärkes- och andra 

tillämpliga lagar. Kopiering, hämtning och/eller utskrift av innehåll som finns 

på webbplatsen är endast för din personliga och icke-kommersiella användning 

och förutsätter att du inte modifierar eller raderar något som helst meddelande 

om upphovsrätt, varumärke eller annat ägandemeddelande som visas på 

innehållet. All annan användning av innehåll som finns på eller som erhålls 

från webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, modifiering, distribution, 

överföring, prestation, utsändning, publicering, licensiering, 

bakåtkompilering, överföring eller försäljning av, eller skapande av härledda 

verk från, eventuellt innehåll som erhålls från webbplatsen är uttryckligen 

förbjudet. Brunswick, dess innehållsleverantörer, och tillämpliga 

varumärkesägare behåller till fullo och fullständigt ägandet till innehållet som 

finns på webbplatsen, inklusive alla tillhörande immateriella 

egendomsrättigheter. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som beviljande 

genom inbegripande, lagligt hinder eller på annat sätt, all licens eller rättighet 

att använda något som helst innehåll, inklusive varumärke, logotyp eller 

servicemärke som visas på webbplatsen, utan ägarens tidigare skriftliga 

tillstånd, förutom enligt vad som annars beskrivs häri. Brunswick förbehåller 

sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i och till webbplatsen och dess 

innehåll. 

Vi kan göra immateriell egendom tillgänglig via webbplatsen till återförsäljare 

och andra tredje parter med vilka vi har ytterligare gällande avtal. I vissa fall 



lyder de materialen under separata avtal eller bestämmelser, som kan 

publiceras på den relevanta webbplatsen, eller kräver separata 

autentiseringsreferenser. 

Du bekräftar och samtycker härmed till att du inte kommer (i) att modifiera 

kopior av något material från vår webbplats (ii) använda några bilder, 

fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den 

medföljande texten, (iii) radera eller ändra något meddelande om upphovsrätt, 

varumärken eller andra äganderätter från kopior av material från denna 

webbplats, eller (iv) komma åt eller använda för kommersiella ändamål någon 

del av webbplatsen eller alla tjänster eller material som är tillgängliga via 

webbplatsen.  Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ner eller på annat 

sätt använder eller ger någon annan person tillgång till någon del av 

webbplatsen i strid med villkoren, upphör din rätt att använda webbplatsen 

omedelbart och du måste, enligt vårt val, återlämna eller förstöra kopior av det 

material du har skapat. Ingen rätt, titel eller intresse i eller till webbplatsen eller 

något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte 

uttryckligen beviljas är förbehållna av Brunswick. All användning av 

webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor är ett brott mot 

villkoren och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. 

Brunswicks namn, logotyp och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och 

tjänstenamn, designer och sloganer är varumärken som tillhör Brunswick eller 

dess koncernbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan 

föregående skriftligt tillstånd från Brunswick. Alla andra namn, logotyper, 

produkt- och tjänstnamn, designer och sloganer på denna webbplats är 

varumärken som tillhör sina respektive ägare. 

10. Digital Millennium Copyright Act Notice 

Brunswick respekterar andras immateriella rättigheter och begär att du gör 

detsamma. Om du anser att det finns något som helst innehåll som visas på 

webbplatsen som har kopierats på ett sätt som utgör intrång på upphovsrätten 

under lagarna i USA, vidarebefordra följande information till ombudet för 

Digital Millennium Copyright Act vars namn visas nedan: 

Brunswick Corporation 



Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

+1 847 735 4002 

privacy@brunswick.com 

I syfte att vara gällande måste anmälan inkludera ALLT av följande: 

1. en fysisk eller elektronisk underskrift av upphovsrättsinnehavaren eller 

en person som är behörig att agera å ägarens ägnar; 

2. identifikation av verket vars upphovsrätt anses ha kränkts; 

3. information tillräcklig för att hitta det material vars upphovsrätt påstås 

ha kränkts på webbplatsen; 

4. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som 

behövs för att tillåta att Brunswick kontaktar den person som lämnat in 

anmälan; 

5. ett uttalande att personen som skickat in anmälan gjort det i god tro att 

den påstådda kränkta användningen inte har auktoriserats av 

upphovsrättsägaren, dess ombud eller lagen; och 

6. ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under 

menedsstraff, att den person som lämnar in anmälan är 

upphovsrättsinnehavaren eller på annat sätt behörig att agera å 

upphovsrättsägarens vägnar. 

Brunswick har inte någon som helst skyldighet att vidta någon som helst åtgärd 

baserad på en anmälan om påstådd kränkning, och absolut rättighet och 

handlingsfrihet att avlägsna någon som helst information och/eller något som 

helst material från webbplatsen stannar kvar hos Brunswick. 

11. Lösande av tvist 

mailto:privacy@brunswick.com


Om du har någon som helst tvist med eller anspråk mot Brunswick (ett 

”anspråk”) som uppstår från eller har att göra med webbplatsen, dessa villkor, 

eventuell produkt som förvärvas genom webbplatsen, eller några som helst 

kommunikationer mellan dig och oss som har att göra med webbplatsen, och 

att anspråket inte kan lösas genom att kontakta oss under den 

kontaktinformation som ges i avsnittet ”Så här kontaktar du oss” i dessa 

bestämmelser, går du och vi vardera med på att lösa sådana tvister genom en 

individuell bindande skiljedom eller en individuell process i domstol för 

mindre värden. Skiljedomar i grupp och stämningar i grupp tillåts inte, och ditt 

anspråk kan inte sammanslås med någon annan persons anspråk. Detta avsnitt 

12 ska överleva uppsägning av din användning av webbplatsen eller 

användarkonto som du kan ha. 

Med stöd av detta avsnitt 12 ger du och Brunswick separat upp rättigheten 

att gå till domstol och att få ett anspråk hört av domare eller jury förutom 

i domstol för ärenden av mindre värde (small claims 

court). Bestämmelserna i detta avsnitt 12 ska utgöra din och Brunswicks 

skriftliga överenskommelse att avgöra tvister enligt den amerikanska lagen 

Federal Arbitration Act eller att få anspråken lösta i domstol för ärenden av 

mindre värde (small claims court). Alla ändringar i detta avtal ska vara 

skriftliga och undertecknas av dig och Brunswick. 

Innan du påbörjar medling eller inleder process i domstol för ärende med 

mindre värde (i USA: small claims court) avseende ditt anspråk måste du först 

skicka ett skriftligt meddelande om ditt anspråk (”tillkännagivande”) till oss. 

Meddelandet måste (1) skickas med rekommenderad försändelse; (2) 

adresseras till Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field 

Court, Lake Forest, IL 60045 USA; (3) beskriva anspråkets art; och (4) ange 

skadeståndet eller annan gottgörelse du ansöker om. Du måste tillhandahålla 

sådant tillkännagivande inom ett år efter inlämnande av ditt anspråk. Annars 

avstår du från anspråk. Om vi och du sedan inte finner en lösning för anspråket 

inom 30 dagar efter vårt mottagande av ditt tillkännagivande kan antingen du 

eller vi inleda en medling eller lämna in en process till domstol för mindre 

värden för att få fram en lösning för anspråket. 

All sådan medling administreras av American Arbitration Association 

(”AAA”) och föregår framför en enda skiljedomare i enlighet med dess regler, 



inklusive, utan begränsning, AAA:s regler om konsumentmedling (Consumer 

Arbitration Rules), tillgänglig på https://www.adr.org eller genom att ringa 

800-778 7879. Skiljedomaren kommer att tillämpa och vara bunden av dessa 

villkor, tillämpa gällande lag och fakta, och meddela en dom med angivande 

av skäl. Under omständigheter där de tillämpliga reglerna möjliggör ett 

personligt hörande av vittnesmål, kommer sådant hörande att, på din begäran, 

äga rum i den kommun (eller församling) i USA för din bostadsadress, eller 

annars i Chicago, Illinois. 

För anspråk som inte överstiger 50 000 USD kommer vi att betala alla avgifter 

för anmälan och skiljedomare, såvida inte skiljedomaren finner att medlingen 

var obefogad eller inlämnad för otillbörligt syfte. Om skiljedomaren tilldelar 

dig ett skadestånd som är större än vårt sista skriftliga förslag till uppgörelse 

som förmedlats före inledningen av medlingen, kommer vi att betala dig det 

större av 1 000 USD eller ersättningsbeloppet. 

12. FRISKRIVNING 

Friskrivna parter definierade. ”Friskrivna parter” omfattar Brunswick, och dess 

koncernbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, ombud, partner och 

licensgivare. 

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT: 

(A) DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK, 

OCH WEBBPLATSEN OCH PRODUKTERNA TILLHANDAHÅLLS 

”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGT” OCH DE 

FRISKRIVNA PARTERNA FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN 

GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT UTTRYCKLIGEN ELLER 

UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, 

GARANTIER FÖR PRODUKTER OCH TJÄNSTER LISTADE PÅ 

WEBBPLATSEN, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR 

SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH 

ICKE-INTRÅNG; (B) DE FRISKRIVNA PARTERNA GER INGEN 

GARANTI ATT (I) WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA 

DINA KRAV, (II) WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA 

OAVBRUTEN, AKTUELL, SÄKER ELLER FELFRI, (III) 

RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV 

WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER 

https://www.adr.org/


TILLFÖRLITLIGA, ( IV) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER 

OCH TJÄNSTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN 

KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR, ELLER ATT 

(V) EVENTUELLA FEL PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT 

KORRIGERAS; OCH (C) ALLT MATERIAL SOM LADDATS NER 

ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNINGEN 

AV WEBBPLATSEN NÅS EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH 

RISK, OCH DU KOMMER ATT ENSAM ANSVARAR FÖR 

EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER 

MOBILA ENHET TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV SÅDANT 

MATERIAL. 

13. ANSVARSBEGRÄNSNING 

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT 

DE FRISKRIVNA PARTERNA INTE KOMMER ATT VARA 

ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA DIREKTA, 

INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJD- ELLER 

STRAFFSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, 

SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, 

DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM 

BRUNSWICK HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL 

SÅDANA SKADOR), TILL FÖLJD AV: (I) ANVÄNDNINGEN ELLER 

OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN; (II) KOSTNADEN 

FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER SOM 

HÄRRÖR FRÅN VAROR, DATA, INFORMATION ELLER 

TJÄNSTER SOM ERHÅLLITS ELLER MOTTAGNA 

MEDDELANDEN ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS VIA, 

FRÅN ELLER TILL FÖLJD AV WEBBPLATSEN; (III) OBEHÖRIG 

ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DITT 

ANVÄNDARINNEHÅLL; (IV) UTTALANDEN ELLER BETEENDEN 

FRÅN NÅGON ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART PÅ 

WEBBPLATSEN; (V) DITT TILLFÖRLIT AV INNEHÅLL SOM 

GJORTS TILLGÄNGLIGT AV OSS PÅ WEBBPLATSEN; ELLER (VI) 

NÅGOT ANNAT ÄRENDE SOM RÖR WEBBPLATSEN. VISSA 

JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV VISSA 

GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING AV 



ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. 

FÖLJAKTLIGEN KANSKE VISSA AV OVANSTÅENDE 

BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVSNITT INTE GÄLLER DIG.  I 

STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT LAG, KOMMER 

DE FRIGIVNA PARTERNAS STÖRSTA ANSVAR SOM HÄRRÖR 

FRÅN ELLER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN ELLER DIN 

ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET, OAVSETT ORSAKEN TILL 

TALAN (OAVSETT OM DET RÖR SIG OM KONTRAKT, 

SKADESTÅND, GARANTIBROTT ELLER ANNAT), INTE 

ÖVERSTIGA $10.  DE FRISKRIVNA PARTERNAS STÖRSTA 

ANSVAR MED AVSEENDE PÅ PRODUKTRELATERADE ANSPRÅK 

SKA VARA ATT UPPFYLLA PRODUKTGARANTIN SOM 

PUBLICERADES PÅ WEBBPLATSEN VID KÖPTILLFÄLLET. 

14. Ansvarsbefrielse 

Du går med på att befria från ansvar, försvara och hålla skadeslös Brunswick 

och dess närstående bolag, och deras befattningshavare, styrelseledamöter, 

anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, 

underleverantörer och leverantörer, från och mot alla förluster, skulder, 

utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och 

domstolskostnader, som uppstår eller resulterar från ditt användarinnehåll eller 

din användning av webbplatsen i brott mot dessa villkor. Vidare, om du orsakar 

någon teknisk störning av webbplatsen eller systemen som sänder 

webbplatsen, eller överför virus eller skadlig kod till webbplatsen, samtycker 

du till att vara ansvarig för alla förluster, skulder, utgifter, skador och 

kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader som 

Brunswick ådragit sig i samband med sådana handlingar. Brunswick 

förbehåller sig rättigheten att på egen bekostnad ta på sig eget försvar och 

kontroll över något som helst ärende som annars skulle lyda under 

ansvarsbefrielse och i sådant fall samtycker du till att samarbeta med 

Brunswick vid försvar om sådant ärende. 

16. Jurisdiktion; engelskt språk 

Webbplatsen styrs av Brunswick från sina kontor som finns i USA. Lagarna i 

USA:s delstat Illinois styr dessa villkor och användning av webbplatsen. Om 

webbplatsen nås från en plats utanför USA sker det på din egen risk och efter 



eget bestämmande med förståelsen att lagar som gäller på en främmande plats 

kanske inte kan tillämpas på webbplatsen. Den ursprungliga och styrande 

versionen av dessa villkor ska vara den version som använder det engelska 

språket. Alla översättningar av dessa villkor till andra språk ska endast finnas 

till för bekvämlighet och ska inte styra innebörden eller tillämpningen av 

villkoren. Alla meddelanden och annan kommunikation som krävs eller tillåts 

enligt dessa villkor måste vara på engelska, och tolkningen och tillämpningen 

av sådana meddelanden och annan kommunikation ska baseras enbart på den 

engelska versionen därav. 

17. Hela avtalet 

Dessa villkor tillsammans med eventuella publicerade policyer eller 

driftsregler utgör hela förståelsen mellan Brunswick och användare och 

ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, oavsett om 

de är muntliga eller skriftliga, mellan parterna med avseende på webbplatsen. 

18. Avskiljbarhet 

Om någon bestämmelse i dessa villkor är olagliga, ogiltigförklarad eller 

omöjlig att genomdriva, ska återstående bestämmelser förbli gällande. 

19. Så här kontaktar du oss 

Frågor eller kommentarer om dessa villkor eller webbplatsen kan skickas till 

oss enligt följande. Om ni eller era anställda eller ombud ringer Brunswick, 

bekräftar och samtycker ni härmed till att sådana telefonsamtal kan övervakas 

och spelas in för att säkerställa tjänstens kvalitet och för att skapa en korrekt 

registrering av telefonsamtalet, och dess innehåll kan avslöjas till tredje part 

och betraktas inte som konfidentiell information. 

• e-postadress: privacy@brunswick.com 

• telefon: (847) 735-4002 eller 855-283-1103 

• postadress: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045, USA 

Tack för att du besöker vår webbplats. 

mailto:privacy@brunswick.com

