
 

 

 

 

 

 

På detta forum gäller följande regler: 

 

1) Vi är alla här på forumet intresserade av bilar, och i synnerhet Porsche! Forumet finns här 

för att vi ska kunna få svar på frågor, dela med oss av kunskap, och diskutera stort och 

smått när det gäller våra bilar och PCS verksamhet. Respektera att det finns olika åsikter 

och att vi har olika preferenser när det gäller bilar! Vi har högt i tak, men all diskussion ska 

föras med respekt och ödmjukhet för varandra. 

 

2) Alla som skriver på forumet ska vara registrerade med för och efternamn och giltigt e-

postkonto. Inga anonyma inlägg eller fejkade namn får förekomma! 

(Användar-ID/Alias behöver inte likna ditt riktigt namn. Men fullständigt namn ska finnas 

registrerat på kontot.) 

 

3) Alla inlägg och diskussioner i forumet ska föras i god ton! Tänk efter innan du postar 

inlägg, låt bli att skriva ifall du är arg eller irriterad. 

Personangrepp, förtal och avsiktliga förolämpningar är förbjudna! 

Förolämpningar eller nedsättande kommentarer om ras, religion, sexuell läggning, yrke eller 

politisk tillhörighet tolereras inte. 

Tangentbordsonykterhet må vara en förklaring till olämpligt skrivna inlägg, men det är ingen 

ursäkt. 

 

4) Om någon diskussion håller på att spåra ur och inte följer riktlinjerna här; gå inte i 

svaromål själv, rapportera istället till moderatorerna! 

 

5) Skriv om egna erfarenheter eller sådant som du vet. Avstå från hörsägen om du 

kommenterar t.ex. en bil till salu, eller en säljare/handlare. Låt bli att svara på frågor där ditt 

svar inte tillför något. Om du är osäker, spekulerar eller gissar; Skriv då detta i ditt inlägg! 

 

6) Innan du postar ett nytt ämne med en fråga; använd sökfunktionen i forumet! Många 

gånger har någon annan redan ställt samma fråga och fått den besvarad. 

 

7) När du skapar en ny tråd, ge den en rubrik som beskriver vad det handlar om! 

T.ex. “ABS-lampa tänds 964 MY91” eller “Stötdämpare för bana till en 968CS 93”. 

 

8) Håll dig till ämnet i tråden! Undvik att dra iväg diskussionen från den ursprungliga frågan 

eller trådens rubrik. Starta hellre en ny tråd om du känner att det är angeläget att diskutera 

frågor som inte direkt hänger samman med tråden du är i. 

 

9) Se till att du postar ett nytt ämne i rätt forum (bilmodell, region etc.)! 

 

10) Om du postar en teknisk fråga, eller ber om hjälp med något kring bilen; Se till att skriva 

vilken modell, variant och årsmodell det handlar om! 

 



11) Ironi och humor går inte alltid fram via skriven text. Använd smileys för att förtydliga dina 

känslor och dina avsikter med texten! 

 

12) Använd gärna citeringsfunktionen om det behövs för att ditt svar ska bli tydligt. Men 

undvik att citera hela inlägg, särskilt långa sådana, och i synnerhet om du postar ditt svar 

just efter inlägget ifråga! 

 

13) Det är inte tillåtet att posta reklam i forumet, inte heller att använda forumet för rena 

säljes/köpes annonser. Använd annonstorget för det! 

Dock är det givetvis tillåtet att tipsa om bra köp eller företag så länge det inte sker för 

personlig vinning. 

 

14) Forumets moderatorer och administratörer har rätt att flytta eller låsa trådar och att 

radera olämpliga inlägg/trådar. Det kan ske med eller utan förvarning. Moderatorer och 

administratörer har tolkningsföreträde när det gäller dessa regler och riktlinjer. Om du är 

missnöjd med deras bedömningar, starta inte en öppen diskussion i forumet utan skicka ett 

personligt medelande till personen ifråga alternativt till webmaster@porsche.nu. 

 

 

 


