
 
Vilkår og betingelser 

  

Med unntak av det som eksplisitt fremsettes i noen gjeldende avtaler mellom Outcome Sciences, Inc. (”Outcome”), 

dens studiesponsorer og/eller deltakende institusjoner, er hvilken som helst og all bruk av denne websiden underlagt 

vilkårene og betingelsene som fremgår herunder. Før du åpner studiens webside, vennligst les nøye gjennom 

følgende vilkår og betingelser. 
  

Ved å få tilgang til eller se informasjonen og materialene som finnes på eller gjennom studiens webside, viser du at 

du forstår disse vilkår og betingelser og at du aksepterer slike vilkår og betingelser og samtykker i å overholde dem. 

Outcome forbeholder seg retten til å endre disse vilkår og betingelser fra tid til annen.  
 

Frasigelse; Ingen garanti  
 

BRUK AV DENNE SIDEN SKJER UTELUKKENDE FOR DIN EGEN RISIKO. OUTCOME 

BÆRER IKKE NOE ANSVAR FOR KONSEKVENSENE AV TILLIT TIL, ELLER NOEN 

NØYAKTIGHET VED, NOEN INFORMASJON SOM STÅR I ELLER SOM ER SENDT TIL 

DENNE SIDEN. DISSE MATERIALENE ER GITT ”SOM ER” UTEN GARANTI AV NOE 

SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET 

TIL DE ANTYDEDE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT 

FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. OUTCOME SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR 

NOEN DIREKTE, SPESIAL, INDIREKTE, TILFELDIG, FØLGESKADE ELLER 

ERSTATNINGSSKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, TAPT INNTEKT ELLER 

TAPT FORTJENESTE, SOM KAN RESULTERE AV BRUK AV, TILGANG TIL, ELLER 

MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DISSE MATERIALENE.  

 
Skadesløsholdelse  
 

Du samtykker i å forsvare, holde Outcome skadesløs, holde skadesløs dennes tilknyttede parter og datterselskaper, 

og alle deres respektive styremedlemmer, representanter og ansatte mot alle typer krav, rettsforfølgelse, skade, 

ansvar, tap, kostnader og utgifter (inkludert advokatsalærer) i forhold til eller som oppstår av din bruk av studiens 

webside og enhver misligholdelse hos deg av disse Vilkår og betingelser.  
 

Diverse  
 

Disse Vilkår og betingelser skal styres av og oppfattes i samsvar med lovene i delstaten Massachusetts. Når du 

bruker denne siden, samtykker du i jurisdiksjonen til domstolene som presiderer i Massachusetts. Hvis noen del av 

disse Vilkår og betingelser av noen grunn holdes som ugyldige eller uoverholdelige, vil resterende deler fortsatt 

være gjeldende.  
 

Når du bruker denne websiden, erkjenner du og samtykker i at (a) du vil opprettholde konfidensialiteten til din konto 

og ditt passord og begrense tilgang til din PC og (b) påta deg ansvar for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din 

konto eller ditt passord.  
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