
Skapad av: https://www.sleepingtabletsdirect.com 

 

Medicinsk Ansvarsfrihet 

 

Kreditera 

1.1 Denna medicinska ansvarsfriskrivning producerades i linje med Friskrivningsgenerator & 

SEQ Juridiska riktlinjer. 

 

Kommunikation på webbplatsen  

2.1 Det finns funktioner på vår webbplats som gör att våra användare kan kommunicera med oss.  

2.2 Du förstår och accepterar att på grund av kommunikationens begränsade karaktär genom våra 

webbplatsfunktioner, kan alla råd du kan få genom användning av någon av dessa funktioner 

sannolikt vara ofullständiga och därför kan de också vara felaktiga.  

2.3 All hjälp du begär och får från någon av våra webbplatsers funktioner utgör inte exakta råd 

och bör i enlighet därmed inte lita på dig utan ytterligare oberoende validering.  

 

Inga garantier  

3.1 Det finns inga uttryckliga eller underförstådda förklaringar eller garantier när det gäller 

tillhandahållandet av vårdinformation på vår webbplats.  

3.2 Utan att begränsa intervallet i avsnitt 3.1; Vi garanterar eller stöder inte att informationen av 

medicinsk karaktär på denna webbplats:  

(a) kommer att vara kontinuerligt tillgänglig eller alls tillgänglig; eller  

(b) är saklig, exakt, omfattande, aktuell eller icke-vilseledande.  

 

https://www.sleepingtabletsdirect.com/
https://www.disclaimergenerator.net/medical-disclaimers/
https://seqlegal.com/free-legal-documents/medical-disclaimer
https://www.sleepingtabletsdirect.com/sv/
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Medicinsk hjälp  

4.1 Du får inte vara beroende av informationen på vår webbplats i stället för medicinsk 

rådgivning från din läkare eller annan vårdpersonal.  

4.2 För frågor av specifik karaktär när det gäller medicinska frågor bör du hänvisa till din läkare 

eller andra hälsoexperter.  

4.3 Du bör omedelbart söka läkarvård om du tror att du lider på grund av ett medicinskt tillstånd.  

4.4 Du bör aldrig skjuta upp att söka läkarhjälp, försumma läkare eller sluta med medicinsk 

behandling på grund av informationen på vår webbplats.  

 

Inga råd  

5.1 Den medicinska informationen som finns på vår webbplats är allmän.  

5.2 Informationen av medicinsk karaktär är inte instruktioner och bör bortses från som sådan.  

5.3 Alla förvärv görs inte på en inbjudan att köpa, utan på en inbjudan att behandla.  

5.4 Alla förvärv kan bortses från vårt expertläkarteam efter eget gottfinnande.  

5.5 Att följa deras lokalt relevanta lagar, avgifter och narkotiska verkställighetsorganisationer när 

inköp är obligatoriskt för alla köpare.  

 

Begränsningar vid undantag av ansvar  

6.1 I denna ansvarsfriskrivning kommer inget att:  

(a) Begränsa eller avvisa ansvar för antingen undergång eller personlig skada som är ett resultat 

av försumlighet;  

(b) Utesluta eller begränsa ansvarsskyldighet för bedrägeri eller bedrägerisk felaktig 

presentation;  

(c) Begränsa alla skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt relevant lag; eller  

(d) utelämnar alla skulder som inte kunde diskvalificeras enligt giltig lag.  
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