Medlemsvilkår

1. Vilkår
Medlemsvilkårene må aksepteres for å kunne bli / være medlem i www.ettersokt.no Tjenestene vi tilbyr våre
medlemmer nå og i fremtiden, må kun benyttes under de bestemmelser / forutsetninger som fremkommer i
medlemsvilkårene. Det er strengt forbudt å utføre en handling på www.ettersokt.no som strider mot våre medlemsvilkår
eller mot norske lover og regler. Ved å kjøpe varer/tjenester fra våre annonsører vil det enkelte firmas betingelser være
gjeldende. Ettersøkt står ikke ansvarlig for disse firmaers tilbud på varer/tjenester.

2. Dine forpliktelser;
Du må ...














være medlem for å kunne registrere ettersøkt meldinger på våre nettsider
være fylt 18 år for å registrere deg som medlem
besørge en sikker oppbevaring av ditt brukernavn og passord, slik at ikke uønskede personer kan benytte
tjenesten i ditt navn (Ditt ansvar).
gi korrekt opplysning i en Ettersøkt melding på de/det objektet/er som har blitt stjålet eller du har mistet
kun registrere Ettersøkt melding på eiendeler tilhørende deg eller de personer /avdelinger medlemskapet
omfatter. Ingen andre.
aldri la andre personer disponere ditt brukernavn og passord.
aldri registrere en ettersøkt melding med navn, telefonnummer, bilde eller lignende, av deg selv eller andre
personer, ei heller av personer du eventuelt måtte misstenke kan ha stjålet din/dine eiendeler.
Personvernloven må følges.
aldri registrere informasjon på våre nettsider som er ærekrenkende, negative eller støtende mot/for andre
personer, grupperinger, firmaer etc., eller som på annen måte kan bryte med norske lover og regler.
aldri antyde hvem som kan ha stjålet gjenstanden/e. (Denne type informasjon skal kun gis til politiet)
aldri bruke en Ettersøkt melding for å til direkte eller indirekte markedsføre andre produkter, tjenester eller
firmaer.
selv stå ansvarlig for dine handlinger inne på våre nettsider. Ettersøkt står ikke ansvarlig for handlinger som
kan bryte med våre medlemsvilkår og / eller norske lover og regler.
selv stå ansvarlig for utbetaling av dusør/finnerlønn til den person som finner din eiendel dersom du har utlovet
dette i din Ettersøkt melding.

3. Varighet:
Medlemskapet gjelder i ett år, fra den dagen du registrerer din innmelding, med automatisk fornyelse med ett år av
gangen. Så snart du har mottatt brukernavn og passord fra oss, kan du starte med og benytte våre tjenester, som for
eksempel registrere Ettersøkt melding eller laste ned vårt Inventarlisteprogram. Du kan også bestille/kjøpe vårt idmerkingssystem.

4. Oppsigelse av medlemskapet.
Oppsigelse av medlemskap kan kun foregå skriftlig pr. e-post og med henvisning til din brukerprofil/e-post adresse du er
registrert med hos oss.

5. Følgende kan ikke kreve dusør.
Personer som jobber i Tollvesenet, Politiet, Vakt og Alarmselskaper, Hittegodskontor, bergningsselskaper og
forsikringsbransjen m.m. som får kunnskap om stjålne/tapte objekter gjennom sitt yrke og som gjennom sitt profesjonelle
virke finner savnede objekter, kan ikke påberope seg dusør.

6. Hvem omfatter medlemskapet?
Privatmedlemskap gjelder for deg som er registrert i vårt register og dine familiemedlemmer som bor på den registrerte
adressen. Bedriftsmedlemskap gjelder for det firma (den avdeling) som er registrert i vårt medlemsregister. Det er den
personen som foretok innmelding på bedriftens vegne som er vår kontaktperson.

7. Fjerning av Ettersøkt meldinger
Du må akseptere at Ettersøkt kan fjerne eller endre på tekst i en melding som bryter med våre medlemsvilkår og norske
lover og regler. Alle Ettersøkt meldinger som kommer inn i systemet blir lest og kontrollert. Du kan ikke kreve erstatning /
oppreising eller annen kompensasjon, dersom en melding fjernes av oss. En Ettersøkt melding som strider mot norske
lover og regler vil bli anmeldt til politiet. Et hvert forsøk på å sabotere våre websider / servere vil automatisk bli anmeldt
til politiet. Du må akseptere at vi kan konfronterer deg med de opplysninger du har gitt oss, om disse skulle bryte med
våre medlemsvilkår eller norske lover og regler. Du må selv endre status til ”Funnet” når gjenstanden du har laget
melding på har kommet til rette igjen.

8. Oppbevaring av dine personlige opplysninger
Dine opplysninger som blir registrert hos oss når du melder deg inn i Ettersøkt er kun til eget bruk. Dine personlige
opplysninger vil ikke bli tildelt eller solgt eller på annen måte utgitt til andre organisasjoner, firmaer og lignende.

9. Ettersøkt fritas for ansvar








dersom server (websiden) skulle være ut av drift pga. uforutsette hendelser og ytre påvirkninger.
dersom tjenesten ligger nede for en kort periode, ved for eksempel systemvedlikehold, reparasjoner, endringer
i tjenestetilbudet med mer.
vedrørende utbetaling av dusør/finnerlønn. Dette er objekteiers ansvar.
i forbindelsen med eventuelle omkostninger som påløper en objektfinner / objekteier vedrørende overlevering /
forsendelse av funnet gods.
i forbindelse med tekstinnhold / bildemateriell som blir lagt ut på våre nettsider
når personer prøver å foreta handlinger på våre websider, eller mot vår database som strider mot våre
medlemsvilkår eller norske lover og regler. Ettersøkt anmelder alle slike hendelser til politiet.

10. Tilbud på varer og tjenester til medlemspriser
På din medlemsside vil Ettersøkt kunne tilby forskjellige varer og tjenester til hyggelige medlemspriser. I perioder vil det
også kunne fremkomme tilbud fra våre samarbeidspartnere / leverandører.

11. Bestilling av varer fra Ettersøkt
Alle varer som bestilles fra vår web-shop må være betalt før utsendelse av varer finner sted. (inkl. frakt) På vår webshop
ser du hva de enkelte produkter koster. På din bestilling må du skrive medlemsnavn, adresse, medlemsnummer, hvilke
produkter og antall. Etter at vi har mottatt din bestilling fra din medlemsside mottar du en faktura fra oss per e-post.
Fakturaen kommer i PDF-format som vedlegg til ordrebekreftelsen vi sender deg. Varen/e blir sendt deg innen 24 timer
(virkedager) når din innbetaling er registrert hos oss. Husk å påføre fakturanummer på din innbetaling.

12. Pris for medlemskap!
Privat
Bedrift
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