Villkor för användning av Ryanairs webbplats
1. Allmänt. Ägaren till den här webbplatsen är Ryanair Limited, ett irländskt företag med registreringsnr.
104547, och med placering i Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Co. Dublin, Ireland
(“Ryanair”). Genom att använda den här webbplatsen, accepterar du att bindas juridiskt av och rätta dig
efter dessa villkor för användning samt alla övriga tillämpliga villkor, speciellt de som rör förbjudna
åtgärder under styckena 3 till 5 nedan. Om du inte accepterar dessa villkor för användning och/eller
något av de övriga tillämpliga villkoren, får du inte använda den här webbplatsen, vilket du accepterar.
2. Exklusiv distributionskanal. Denna webbplats och Ryanairs call center är de exklusiva
distributionskanalerna för Ryanairs tjänster. Ryanair.com är den enda webbplatsen som har rätt att sälja
Ryanairs flygbiljetter, både enskilt eller som del av ett paket. Ryanair godkänner inte att några andra
webbplatser säljer deras flygbiljetter. Ryanair förbehåller sig därmed rätten att säga upp eventuella
bokningar som gjorts på annat sätt än direkt via Ryanair.com, inklusive bokningar som gjorts via
webbplatser tillhörande tredje part, inklusive online-resebyråer, och förbehåller sig vidare rätten att
neka resa för passagerare som gör en sådan bokning.
Ryanairs tjänster omfattar flyg och andra tjänster som kan erbjudas till Ryanairs passagerare och/eller
allmänheten av eller i samarbete med Ryanair.
3. Tillåten användning. Du får inte använda den här webbplatsen för andra än följande, privata, ickekommersiella ändamål: (i) besöka webbplatsen; (ii) göra bokningar; (iii) granska/ändra bokningar; (iv)
kontrollera avgångs-/ankomstinformation; (v) göra online-incheckning; (vi) gå över till andra
webbplatser via länkar som tillhandahålls på den här webbplatsen; samt (vii) använda andra funktioner
som tillhandahålls på webbplatsen. Användning av automatiska system eller programvara för utdrag av
data från den här webbplatsen eller webbplatsen www.bookryanair.com för kommersiella ändamål
(“screen scraping”) är förbjudet, utom i fall då tredje part har ingått ett skriftligt licensavtal direkt med
Ryanair, som ger denna tredje part tillgång till Ryanairs pris-, flyg- och tidtabellsinformation, endast för
prisjämförelseändamål.
4. Immaterialrättslig egendom. All information, alla uppgifter och allt material som presenteras på den
här webbplatsen, inklusive namn, logotyper, flygtidtabeller, priser, osv. samt webbplatsens färgschema
och layout, omfattas av upphovsrätt, märkesrätt, databasrätt och/eller rätt till annan immaterialrättslig
egendom. Du får endast använda den här webbplatsens information, uppgifter, material, färgschema
och layout strikt efter behov för din tillåtna, personliga, icke-kommersiella ändamål som beskrivs i stycke
3 ovan. All annan användning och/eller reproduktion av webbplatsens information, uppgifter , material,
färgschema eller layout utan föregående skriftligt tillstånd från Ryanair, är förbjudet och utgör brott mot
dessa villkor och kan inkräkta på Ryanairs rätt till immaterialrättslig egendom. Ryanair förbehåller sig
rätten att vidta sådana åtgärder som de bedömer nödvändiga, inklusive rättsliga åtgärder utan vidare
förvarning till dig, avseende otillåten användning av den här webbplatsen.
5. Länkar till den här webbplatsen. Du får inte skapa och/eller upprätthålla länkar till den här
webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Ryanair. Sådant tillstånd kan när som helst dras in
enligt Ryanairs gottfinnande.

6. Begränsat ansvar. Ryanair ansvarar inte för förlust och/eller skada som uppstår till följd av
användning av den här webbplatsen eller annan webbplats som den tillhandahåller länk till, och/eller till
följd av användning av information som presenteras på denna eller annan sådan webbplats.
7. Tillämplig rätt och jurisdiktion. Ett prejudicerande villkor för användning av Ryanairs webbplats,
inklusive tillgång till information avseende flyg, priser, osv. att sådan part underkastar sig exklusiv
jurisdiktion för domstolar i Irländska Republiken, samt tillämpning av lagar i denna jurisdiktion, inklusive
parter som tillgår sådan information eller funktion på egna eller andras vägnar.
Rättslig åtgärd kan, efter Ryanairs eget gottfinnande, vidtas mot part som bryter mot dessa villkor, och
kan efter Ryanairs eget val förläggas till Irland, eller platsen för brottet eller den aktuella partens
hemvist, eller, i fall som rör fler än en part, i någon av dessa parters hemvist, och alla andra parter skall
då underkasta sig denna jurisdiktion.
För klarhets skull kan tilläggas att passagerare eller person som transporteras i enlighet med ett
transportavtal med Ryanair, och som vill vidta rättsliga åtgärder mot Ryanair på grund av detta
transportkontrakt, måste vidtas av passageraren helt i enlighet med bestämmelserna i Montrealkonventionen från 1999 och EU-förordningen 2027/1997 (med ändringar i förordning 889/2002) eller i
enlighet med eventuella framtida ändringar av Montreal-konventionen eller EU-förordningen.

