LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE
Disse brugsvilkår angiver – sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til –
vilkårene for brug af hjemmesiden www.brammer.dk(’vores hjemmeside’). Brug af vores
hjemmeside inkluderer besøg eller surfing på siden.
Disse vilkår gælder for din brug af vores hjemmeside, og vi anbefaler, at du udskriver en kopi for
fremtidig reference. Ved at bruge vores hjemmeside bekræfter du samtidig, at du accepterer disse
brugsvilkår, og at du vil overholde dem.
Hvis ikke du accepterer disse vilkår, må du ikke anvende vores hjemmeside.

ØVRIGE GÆLDENDE VILKÅR
Disse vilkår for brug refererer ligeledes til følgende tillægsvilkår, som også omfatter din brug af vores
hjemmeside, og som du finder i slutningen af nærværende brugsvilkår:


Vores retningslinjer for databeskyttelse
http://www.brammer.dk/Downloads/Terms%20and%20Conditions/PrivacyPolicy.pdf,
som fastsætter vilkårene for, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, som vi
indsamler fra dig, eller du afgiver til os. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du denne
behandling af data, og du garanterer, at al information, som du afgiver, er korrekt.



Vores retningslinjer for cookies
http://www.brammer.dk/Downloads/Terms%20and%20Conditions/CookiePolicy.pdf,
som informerer dig om cookies på vores hjemmeside.

INFORMATION OM OS
www.brammer.dk er en hjemmeside, som drives af Brammer A/S (’vi’, ’os’, ’vor’/’vore’/’vort’/’vores’).
Vi er registreret i Danmark under CVR-nummer 49100728, og vort registrerede kontor har
adresse på Cedervej 2, 8462 Harlev J.

ÆNDRINGER AF DISSE VILKÅR
Vi kan revidere vilkårene når som helst ved at ændre denne side. Gennemlæs denne side fra tid til
anden og noter dig eventuelle ændringer, da disse er bindende for dig.

ÆNDRINGER PÅ HJEMMESIDEN
Vi kan ændre vores hjemmeside fra tid til anden samt ændre indholdet når som helst. Vær
imidlertid opmærksom på, at noget af indholdet på vores hjemmeside til enhver tid kan være
utidssvarende, og at vi er ikke er forpligtede til at opdatere dette.
Vi kan ikke garantere, at vores hjemmeside eller dele heraf er fri for fejl eller mangler.

ADGANG TIL VORES HJEMMESIDE
Vi kan ikke garantere, at vores hjemmeside altid er tilgængelig, eller at givet indhold herpå altid er
tilgængeligt. Adgangen til vores hjemmeside er tilladt på midlertidig basis. Vi kan suspendere,
tilbagetrække, afbryde eller ændre hele eller dele af vores hjemmeside uden varsel. Vi kan ikke
holdes ansvarlig overfor dig, dersom vores hjemmeside af en eller anden grund er utilgængelig i
en periode.
Du er selv ansvarlig for at træffe alle nødvenlige foranstaltninger påkrævet for at få adgang til
vores hjemmeside.
Du har også ansvar for at sikre, at alle personer, som har tilgang til vores hjemmeside via din
internetforbindelse, er klar over disse brugsvilkår og andre gældende vilkår og betingelser, og at de
accepterer disse.

ULOVLIG BRUG
Du må kun bruge vores hjemmeside til lovlige formål. Du kan ikke bruge vores hjemmeside:


På nogen måde, som bryder gældende lokale, nationale eller internationale love og regler.



På nogen måde, som er ulovlig eller uredelig, eller som har en ulovlig eller uredelig hensigt
eller virkning.



Med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde.



Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, benytte eller genbruge materiale, som
ikke er i overensstemmelse med vores indholdsstandarder.



Til at overføre eller foranledige afsendelse af uopfordret eller uautoriseret reklame og
salgsfremmende materiale eller nogen form for tilsvarende handlinger (spam).



Til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, som indeholder vira, ’trojanske
heste’, orme, tidsbomber, tastetrykloggere, spyware, reklameprogrammer eller andre
skadelige programmer eller lignende datakode, som er udviklet for at påvirke driften af
programmel og hardware.

Du er også indforstået med:


Ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores hjemmeside i
strid med bestemmelserne i disse brugsvilkår.



Ikke at forstyrre, skade, ødelægge eller opnå uretmæssig adgang til:
•

Nogen del af vores hjemmeside,

•

Nogen form for udstyr eller netværk, som vores hjemmeside er lagret på,

•

Software brugt til produktion af vores hjemmeside, eller

•

Nogen form for udstyr, netværk eller software, som ejes eller bruges af en
tredjepart.

OPHAVSRET
Vi er ejer og licensindehaver af alle immaterielle rettigheder i forbindelse med vores hjemmeside
og alt indhold, som er publiceret på den. Dette materiale er beskyttet af love om ophavsret og
traktater rundt om i verden, og alle sådanne rettigheder forbeholdes.
Det er tilladt at udskrive ét eksemplar af og downloade en hvilken som helst side fra vores
hjemmeside til personlig brug, og du kan vise indhold på vores hjemmeside til kollegaer.
Du må ikke ændre papirudgaver eller digitale udgaver af materiale, som du har udskrevet eller
downloadet, og du må ikke anvende illustrationer, fotografier, videoer, lydsekvenser eller grafik
separat fra den eventuelle ledsagende tekst.
Vores status som forfattere af indhold på vores hjemmeside (og eventuelle identificerede
bidragsyderes status) skal altid oplyses.
Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores hjemmeside til kommercielle formål uden tilladelse
fra os eller vores licensgivere.
Hvis du udskriver, kopierer eller downloader noget af indholdet på vores hjemmeside i strid med
disse vilkår for brug, vil din ret til at bruge vores hjemmeside omgående ophøre. Du skal, såfremt vi
kræver det, returnere eller ødelægge alle kopier, du har lavet af vores materiale.

FORBEHOLD FOR INFORMATION
Indholdet på vores hjemmeside er kun ment som generel information. Det er ikke indhold, som du
nødvendigvis kan være fuldstændig sikker på. Du må indhente professionelle råd eller
specialistrådgivning, før du foretager – eller undlader at foretage – en hvilken som helst handling på
grundlag af indholdet på vores hjemmeside.
Selv om vi gør en indsats for jævnligt at opdatere informationen på hjemmesiden, kan vi aldrig
hverken udtrykkeligt eller implicit garantere, at indholdet på hjemmesiden er nøjagtigt, fuldstændigt
eller tidssvarende.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Intet i disse brugsvilkår udelukker eller begrænser vort ansvar for død eller personskade som følge af
uagtsomhed eller svindel fra vores side, urigtig information afgivet af os eller noget andet ansvar,
som ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende lovgivning.
I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver vi os alt ansvar, alle garantier og andre hæftelser,
som kan gælde for vores hjemmeside eller noget indhold på den, enten direkte eller indirekte.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for brugeres eventuelle tab eller skader, herunder kontraktuelle tab
eller skader, tort (inklusive uagtsomhed) og brud på lovbestemte pligter eller andet, selvom de er
forudseelige, som opstår under eller i forbindelse med:


Brug af vores hjemmeside eller manglende mulighed herfor



Brug af vores hjemmesides indhold eller tillid hertil

Hvis du er erhvervskunde, så vær specielt opmærksom på, at vi ikke kan holdes ansvarlige for:


Tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter,



Afbrydelse af aktiviteter,



Tab af forventede besparelser,



Tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme, eller



Nogen form for indirekte tab eller følgeskader.

Hvis du er forbrugerkunde, så vær opmærksom på, at vi alene tillader national og privat brug af vores
hjemmeside. Du er indforstået med ikke at benytte vores hjemmeside til noget kommercielt eller
forretningsmæssigt formål, og vi har ikke noget ansvar over for dig i relation til eventuelle tab af
fortjeneste eller forretning, aktivitetsafbrydelser eller tab af forretningsmuligheder.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af virus eller andet
teknologisk ødelæggende materiale, som kan inficere dit it-udstyr, programmel eller andet
beskyttet materiale på grund af brug af vores hjemmeside eller download af indhold herfra eller fra
en hvilken som helst forbunden hjemmeside.
Vi påtager os intet ansvar for indholdet på hjemmesider knyttet til vores hjemmeside. Links bør
aldrig tolkes som vores anprisning af de forbundne hjemmesider. Vi kan ikke holdes ansvarlige for
eventuelle tab eller skader, som kan opstå på grund af brug heraf.
Andre begrænsninger og ansvarsfraskrivelser vil gælde for forpligtelser, der opstår som resultat af
enhver levering af varer til dig. Dette beskrives i vores leveringsbetingelser.

VIRA
Internettet er ikke et sikkert kommunikationsmedie, og vi kan derfor ikke garantere, at vores
hjemmeside vil være sikker eller fri for fejl eller vira. Du er selv ansvarlig for at konfigurere dine itsystemer, dit programmel og din it-platform til at opnå adgang til vores hjemmeside. Du bør bruge dit
eget antivirusprogram.
Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at tilføre virus, ’trojanske heste’, orme, logiske
bomber eller andet materiale, som kan være skadeligt eller teknologisk ødelæggende. Du må ikke
forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside, serveren, hvorpå vores hjemmeside er
lagret, eller nogen anden server, datamaskine eller database tilknyttet vores hjemmeside. Du må ikke
angribe vores hjemmeside via et ’denial-of-service-angreb’ eller et distribueret ’denial-of-serviceangreb’. Vi vil rapportere alle sådanne brud til de relevante politimyndigheder, og vi vil samarbejde
med disse myndigheder ved at afsløre din identitet for dem. I tilfælde af et sådant brud vil din ret til at
benytte vores hjemmeside omgående ophøre.

LINKS TIL VORES HJEMMESIDE
Du kan linke til vores hjemmeside, så længe du gør det på en måde, som er retfærdig, lovlig og ikke
skader eller udnytter vores omdømme.
Du må ikke oprette et link på en måde, som indikerer nogen form for tilknytning, godkendelse eller
anbefaling fra vores side, som ikke eksisterer.
Vores hjemmeside må ikke være indrammet på nogen anden side, og du må heller ikke oprette et
link til en anden del af vores netsted end til selve hjemmesiden.
Vi forbeholder os retten til uden varsel at tilbagetrække tilladelsen til at linke.
Hjemmesiden, du linker fra, skal på alle måder følge indholdsreglerne i nærværende brugsvilkår.

TREDJEPARTSLINKS OG -RESOURCER PÅ HJEMMESIDEN
De steder, hvor vores hjemmeside indeholder links til andre netsteder og ressourcer, som leveres af
tredjeparter, er disse links kun til din information.
Vi har ingen kontrol over indholdet på sådanne netsteder eller ressourcer.

GÆLDENDE LOVGIVNING
For både private og erhvervskunder er det gældende, at nærværende vilkår reguleres af dansk
lovgivning.

KONTAKT OS
Benyt venligst kontaktoplysningerne opført under ’Kontakt os’ på hjemmesiden, hvis du ønsker at
komme i kontakt med os. http://www.brammer.dk/Kontakt%20os.htm
Tak, fordi du besøger vores netsted.

