
SERVICEBETINGELSER 

 

OVERSIGT 

Dette websted ("SITE") drives af Scotlandtitle. På hele webstedet, refererer udtrykkene "vi", "os" og 

"vores" til Scotlandtitle. Scotlandtitle tilbyder dette site, herunder alle oplysninger, værktøjer og 

tjenester tilgængelige via denne hjemmeside til dig, brugeren, betinget af din accept af alle vilkår, 

betingelser, politikker og bekendtgørelser angivet her. 

VED AT BESØGE VORES WEBSTED OG / ELLER KØBE NOGET AF OS, DELTAGER DU I VORES "SERVICE" 

OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅR FOR SERVICE", 

"VILKÅR"), HERUNDER DE YDERLIGERE VILKÅR OG POLITIK REFERENCE HERI OG / ELLER 

TILGÆNGELIGE VIA ET HYPERLINK. VILKÅR FOR SERVICE GÆLDER FOR ALLE BRUGERE AF 

HJEMMESIDEN, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING BRUGERE, DER ER BROWSERE, SÆLGERE, KUNDER, 

KØBMÆND OG / ELLER BIDRAGYDERE AF INDHOLD. DU ACCEPTERER AT MODTAGE NØDVENDIGE 

MEDDELELSER OG AT HANDLE MED OS ELEKTRONISK. HVIS DU IKKE ACCEPTERER, BRUG VENLIGST 

IKKE SITET. 

 

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes den nuværende butik, skal også være underlagt 

disse Servicevilkår. Du kan se den seneste version af Servicevilkår når som helst på denne side. Vi 

forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse servicevilkår ved at 

offentliggøre opdateringer og / eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke 

denne side jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til webstedet efter 

offentliggørelse af eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer. 

Et brud eller overtrædelse af nogen af disse vilkår vil resultere i en øjeblikkelig ophævelse af dine 

tjenester. 

 

 

AFSNIT 1 - REGISTRERING 

Du skal registreres på denne hjemmeside for at kunne bruge visse af sidens funktioner. Hvis du blot 

ønsker at gennemse dette websted, er registrering valgfrit. 



Under registreringen vil du blive forpligtet til at give kontaktoplysninger, der består af en e-

mailadresse, brugernavn og adgangskode. Du kan vælge et hvilket som helst brugernavn, som du vil, 

bortset fra at dit brugernavn ikke kan være en efterligning af en anden person, et begreb, der er den 

samme eller til forveksling ligner et berømt varemærke eller et udtryk, der er stødende på nogen 

måde. Du kan, men er ikke forpligtet til, at bruge dit eget navn. Vi forbeholder os ret til at afvise eller 

fjerne ethvert brugernavn. 

For visse af vores funktioner, såsom køb af varer og tjenester, er du forpligtet til at give dit navn, 

adresse og fakturering og kreditkortoplysninger. Du er forpligtet til at give korrekte og fuldstændige 

oplysninger. 

 

AFSNIT 2 – BRUGERES ALDER 

 

Børn under 13 år må ikke bruge denne service og forældre eller værger kan ikke acceptere disse 

Vilkår for brug på deres vegne. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn under 13 har givet eller 

forsøgt at give os personlige oplysninger, vil vi gøre vores bedste for at fjerne de oplysninger 

permanent fra vores filer. 

 

Hvis du er under 18, men mindst 13 år, må du kun bruge dette websted under opsyn af en forælder 

eller værge, der accepterer at være bundet af disse Vilkår for brug. Hvis du er en forælder eller 

værge, der accepterer disse betingelser for brug til fordel for et barn i alderen 13 og 18, gøres du 

opmærksom på, at du er fuldt ud ansvarlig for hans eller hendes brug af denne hjemmeside, 

herunder alle finansielle omkostninger og juridiske ansvar, at han eller hun kan pådrage sig. 

 

 

 

 

 

 

 

AFSNIT 3 - ALMINDELIGE BETINGELSER 

 

Vi forbeholder os ret til at nægte service til hvem som helst af enhver årsag til enhver tid. 



Du forstår, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger), kan overføres ukrypteret og involvere 

(a) transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig de 

tekniske krav i tilsluttede netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under 

overførslen via netværk. 

Du accepterer at ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af 

Tjenesten, brugen af Tjenesten eller adgang til tjenesten eller enhver kontakt på hjemmesiden, 

hvorigennem tjenesteydelsen udføres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os. 

Overskrifterne anvendt i denne aftale, er medtaget til bekvemmelighed og vil ikke begrænse eller på 

anden måde påvirke disse vilkår. 

Du må ikke sende orme eller virus eller kode af enhver destruktiv karakter. 

AFSNIT 4 – INFORMATIONS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG RETTIDIGHED 

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette site er ikke nøjagtige, 

fuldstændige eller aktuelle. Materialet på denne hjemmeside gives kun til generel information og bør 

ikke påberåbes eller anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere 

primære, mere præcise, mere komplette eller mere rettidige informationskilder. Enhver 

afhængighed af materialet på dette site er på egen risiko. 

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er, nødvendigvis,  

ikke aktuel, og leveres til din reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted 

til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere alle oplysninger på vores hjemmeside. Du 

accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores hjemmeside. 

AFSNIT 5 -  Scotlandtitle FORTROLIGHEDSPOLITIK 

Din brug af denne side medfører din fortsatte samtykke til  Scotlandtitle fortrolighedserklæring, som 

du kan undersøge når som helst ved at klikke på linket "Privacy" på hjemmesiden. Personlige 

oplysninger, som du leverer til  Scotlandtitle, og alle oplysninger om din brug af hjemmesiden, at vi 

får, vil være omfattet af  Scotlandtitle fortrolighedserklæringen på dette site. 

 

AFSNIT 6 - KØBSBETINGELSER 

I tilfælde af at du køber varer eller tjenester ved hjælp af webstedet vil du være bundet af sådanne 

vilkår som angives af os til dig på Indkøbsordre [Faktura], som sendes til dig, når du har bekræftet din 

bestilling, som angivet på hjemmesiden eller på Indkøbsordren [Fakturaen] selv. 



I mangel af en Indkøbsordre [Faktura] sendt fra os til dig, vil vilkårene være som angivet i disse vilkår 

og betingelser eller dem, der er på hjemmesiden selv om prisen på varerne, metoderne til acceptabel 

betaling og timingen af sådanne betalinger, og kravet om at du betale sådanne yderligere transport 

og fragt, som måtte være angivet på webstedet. 

Vi har intet ansvar for at levere dig varer eller tjenester, som kan være annonceret til salg eller 

levering på vores site. Når du placerer ordren for varer eller tjenesteydelser, giver du et juridisk 

tilbud til os, som vi måske eller ikke måske kan vælge at acceptere. En juridisk bindende kontrakt vil 

eksistere mellem os, når du modtager en skriftlig bekræftelse fra os (e-mail eller på anden måde), der 

bekræfter din ordre. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de vilkår og betingelser specificeret eller fremhævet på 

hjemmesiden, og disse vilkår og betingelser, og eller sådanne vilkår og betingelser, som er angivet i 

Købsordren [Faktura], vil de vilkår, der er de mest favorable for os, være gældende. 

 

AFSNIT 7 - ÆNDRINGER TIL SERVICE OG PRISER 

Priserne for vores produkter kan ændres uden varsel. 

Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre eller ophøre med Tjenesten (eller en del eller indhold 

heraf) uden varsel til enhver tid. 

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension 

eller ophør af Tjenesten. 

 

 

 

AFSNIT 8 - VARER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant) 

Visse produkter eller tjenester kan være til rådighed udelukkende online via webstedet. Disse 

produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og er kan kun tilbagesendes eller byttes i 

henhold til vores Returpolitik. 

Vi har gjort alt for at vise så præcist som muligt de farver og billeder af vores produkter, der vises i 

butikken. Vi kan ikke garantere, at din computer skærms visning af enhver farve vil være nøjagtig. 



Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet, til at begrænse salget af vores produkter eller 

tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til 

sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængder af produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle 

beskrivelser af produkter eller produkt prissætning kan ændres når som helst uden varsel, på eget 

skøn af os. Vi forbeholder os retten til at fjerne ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et 

produkt eller en service foretaget på dette websted er ugyldig hvor det er forbudt. 

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af de produkter, tjenester, information eller andet materiale, du 

køber eller får vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten vil blive rettet. 

Ingen vilkår aftalt mellem os vil være varieret, medmindre en sådan variation er aftalt os skriftligt. Vi 

forbeholder os dog retten til at levere varer til dig, der ikke er præcis dem, du har bestilt, men er af 

en tilsvarende type og kvalitet, til samme eller mindre pris end dem du har bestilt. Hvis du får varer 

til en mindre pris end dem du har bestilt og betalt for, vil vi refundere dig forskellen. 

AFSNIT 9 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGSOPLYSNINGER OG KONTOOPLYSNINGER 

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre du afgiver hos os. Vi kan, efter eget skøn, begrænse 

eller annullere mængder købt per person, per husstand eller pr ordre. Disse begrænsninger kan 

omfatte ordrer eller under samme kundekonto, det samme kreditkort, og / eller ordrer, der bruger 

den samme fakturering og / eller leveringsadresse. I tilfælde af, at vi laver en ændring eller annullere 

en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte e-mail og / eller faktureringsadresse / 

telefonnummer leveres på det tidspunkt, ordren blev lavet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller 

forbyde ordrer, efter vores egen afgørelse, synes at være placeret ved forhandlere eller distributører. 

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og præcise køb og kontooplysninger for alle køb 

foretaget i vores butik. Du accepterer at straks opdatere din konto og andre oplysninger, herunder 

din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan fuldføre dine transaktioner og 

kontakte dig efter behov. 

For flere detaljer, kan du læse vores returpolitik. 

 

AFSNIT 10 - EKSTRA VÆRKTØJ 

Vi kan give dig adgang til tredjeparts værktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol 

eller input. 



Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som er" og "som tilgængelig" 

uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden godkendelse. Vi har intet 

ansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjeparts værktøjer. 

 

Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet er helt på egen risiko og diskretion, og 

du bør sikre, at du er bekendt med og godkender de vilkår, som værktøjer er indgivet af den 

relevante tredjeparts udbyder (e). 

Vi kan også i fremtiden, tilbyde nye tjenester og / eller funktioner via webstedet (herunder, frigivelse 

af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og / eller tjenester, skal også være 

underlagt disse Servicevilkår. 

 

AFSNIT 11 - TREDJEPARTERS LINKS 

Visse indhold, produkter og tjenester tilgængelige via vores service kan inkludere materiale fra 

tredjeparter. 

Tredjeparts links på dette websted kan henvise dig til tredjeparts websteder, der ikke er tilknyttet os. 

Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering af indholdet eller nøjagtigheden og vi garanterer 

ikke, og vil ikke have noget ansvar eller forpligtigelser for tredjemands materiale eller steder, eller til 

andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. 

Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller ødelæggelse i forbindelse med køb eller brug af varer, 

tjenesteydelser, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med 

tredjemands Sites. Læs venligst omhyggeligt tredjeparts politik og praksis og sørg for at forstå dem, 

før du deltager i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål til tredjepartsprodukter 

skal rettes til den tredje part. 

AFSNIT 12 - BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG 

Hvis du, på vores anmodning, sender bestemte indlæg (f.eks. konkurrencebidrag) eller uden en 

anmodning fra os du sende kreative ideer, forslag, planer eller andre materialer, også online, via e-

mail, med post, eller på anden måde (kollektivt, kommentarer "), accepterer du, at vi kan til enhver 

tid, uden begrænsninger, redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde 

bruge eventuelle kommentarer i ethvert medium, som du sender til os. Vi er og skal ikke være 

forpligtet (1) at holde kommentarer fortrolige; (2) til at betale erstatning for eventuelle 

kommentarer; eller (3) at reagere på eventuelle kommentarer. 



Vi kan, men er ikke forpligtet til, overvåge, redigere eller fjerne indhold, som i vores eget skøn er 

ulovlige, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden 

måde stødende eller overtræder nogen parts immaterielle rettigheder eller disse Servicevilkår. 

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder 

ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsret. Du 

accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde 

ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller indeholder computervirus eller anden malware, der 

på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller enhver tilknyttet site. Du må ikke bruge falsk e-

mail adresse, foregive at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede os eller tredjepart 

med hensyn til oprindelsen af nogen kommentarer. Du er alene ansvarlig for eventuelle 

kommentarer, du foretager, og deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtage sig intet ansvar for 

eventuelle kommentarer indsendt af dig eller tredjepart. 

 

 

AFSNIT 13 - PRIVATLIVETS FRED OG DATABESKYTTELSE 

Din indsendelse af personlige oplysninger gennem butikken er underlagt vores Fortrolighedspolitik. 

Vi accepterer at være bundet af gældende lov, dom, direktiv eller bekendtgørelse, der pålægger os 

restriktioner vedrørende anvendelse på nogen måde af fortrolige oplysninger fra dig til os herunder 

kreditkort eller bankoplysninger, enhver brugernavn og eller kodeord leveret af dig til os, og andre 

detaljer vedrørende dine personlige og økonomiske forhold. 

Men vi forbeholder os retten til at handle med enhver tredjepart detaljer vedrørende datoen for dit 

køb, arten af de varer eller tjenester, du har købt, den metode, som, og hvor meget du har betalt for 

varer eller tjenesteydelser. 

Som et resultat af at få adgang til webstedet er en "cookie" blevet gemt på din webbrowser, som gør 

os i stand til at levere begrænsede oplysninger til tredjemand. Hvis du ønsker at fjerne cookien eller 

kontrollere, at oplysningerne der er lagret er korrekte henvises til Internetindstillinger på din Firefox, 

Chrome, Internet Explorer, Safari eller andet sådant system, der tjener samme funktion. 

AFSNIT 14 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER 

Indimellem kan der være oplysninger på hjemmesiden eller i Tjenesten, der indeholder typografiske 

fejl, unøjagtigheder eller undladelser, kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, 

produkter forsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette 



eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, og ændre eller opdatere oplysninger eller annullere 

ordrer, hvis alle oplysninger i tjenesten eller på en relateret hjemmeside er unøjagtige til enhver tid 

uden forudgående varsel (også efter du har sendt din bestilling). 

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på 

alle relaterede steder, dette inkluderer uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det er 

påkrævet ved lov. Ingen specifik opdatering eller opdateret dato, der anvendes i tjenesten eller på 

enhver relateret site, bør antages at angive, at alle oplysninger i tjenesten eller på enhver relateret 

site er blevet ændret eller opdateret. 

 

AFSNIT 15 - FORBUDTE ANVENDELSER 

Ud over andre forbud, som angivet i disse Servicevilkår, er det forbudt at bruge hjemmesiden eller 

dens indhold: (a) til ulovlige formål; (b) at hverve andre til at udføre eller deltage i ulovlige 

handlinger; (c) at overtræde alle internationale, føderale, provinsielle eller statslige forskrifter, regler, 

love, eller lokale forordninger; (d) at krænke eller overtræde vores immaterielle rettigheder eller de 

immaterielle rettigheder andres; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, 

underkende, skræmme eller diskriminere på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, 

race, alder, national oprindelse, eller handicap; (f) at fremlægge urigtige eller vildledende 

oplysninger; (g) for at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil 

eller kan anvendes på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af tjenesten eller på 

eventuel site, andre steder, eller internettet; (h) at indsamle eller spore personlige oplysninger om 

andre; (i) til spam, phish, pharm, påskud, spider, crawl, eller skrabe; (j) for enhver obskønt eller 

umoralsk formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller enhver 

tilknyttet site, andre steder, eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af Tjenesten 

eller relateret site ved overtrædelse af nogen af de forbudte anvendelser. 

 

AFSNIT 16 - KOMMUNIKATION FRA OS TIL DIG 

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores hjemmeside eller vores produkter eller 

tjenester eller disse vilkår og betingelser kan du sende din forespørgsel til følgende e-mailadresse: 

Hello@scotlandtitle.com. 



Hvis du ikke ønsker at modtage uopfordret information om fremtidige produkter eller tjenester fra 

os, så bedes du informere os på den måde, der er angivet på vores hjemmeside eller email os som 

angivet ovenfor blot med angivelse af: UNSUBSCRIBE. 

 

AFSNIT 17 - KOMMUNIKATION FRA DIG TIL OS 

Hvis webstedet lader dig at sende os oplysninger, billeder, kommentar eller data af enhver art via e-

mail eller på anden måde, som derefter vises på enhver opslagstavlen, åbent debatforum eller 

lignende fælles tilgængelig og interaktiv hjemmeside, skal du sørge for, at sådant materiale ikke er 

ærekrænkende eller krænkende, usande, racistisk eller tilskyndelse til racehad eller på anden måde i 

strid med den enkeltes ret til privatlivets fred eller menneskerettigheder eller ansvarspådragende i 

lov i nogen jurisdiktion. 

I tilfælde af at du indtaster sådant materiale på hjemmesiden, vil disse konsekvenser, der kan følge 

direkte eller indirekte helt være dit ansvar og ikke vores, og du accepterer erstatning og at holde os 

skadesløse fra enhver handling eller konsekvenser, der kan opstå under sådanne omstændigheder. 

I tilfælde af, at vi modtager materiale fra dig, at efter vores opfattelse (uanset rimeligt eller urimeligt) 

er potentielt ansvarspådragende eller på anden måde stødende, forbeholder vi os ret til at 

tilbagetrække materialet uden varsel eller grund, og uden at give anledning til krav fra dig mod os for 

at gøre det. 

Alle oplysninger, som du leverer til os under alle omstændigheder skal være til det bedste af din 

viden og tro, sande og korrekte, og ikke vildledende på nogen måde. 

AFSNIT 18 - ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRÆNSNING 

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer, at din brug af vores service vil være uafbrudt, 

rettidig, sikker eller fejlfri. 

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten vil være nøjagtige eller 

pålidelige. 

Du accepterer, at der fra tid til anden kan vi fjerne service for ubestemt tid eller annullere tjenesten 

til enhver tid, uden varsel til dig. 

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af, eller manglende evne til at bruge, tjenesten er på eget 

ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester leveret til dig gennem servicen er (undtagen som 

udtrykkeligt fremgår af os) leveret 'som er’ og ’som tilgængelig’ for din brug, uden nogen 



repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforstået, 

herunder alle stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, egnethed 

til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse. 

I intet tilfælde må  Scotlandtitle, vores direktører, funktionærer, medarbejdere, datterselskaber, 

agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteydere eller licensgivere være ansvarlig 

for eventuelle skader, tab, krav, eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller 

følgeskader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til tabt fortjeneste, tab af indtægter, 

mistede besparelser, tab af data, udskiftning omkostninger eller lignende skader, uanset om der er 

baseret i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, som 

følge af din brug af nogen af tjenesten eller nogen produkter indkøbt bruger tjenesten, eller for alle 

andre fordringer relateret på nogen måde at din brug af tjenesten eller et produkt, herunder, men 

ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet eller tab eller skade af nogen art opstå 

som følge af brug af tjenesten eller indhold (eller produkt) udstationeret, overføres, eller på anden 

måde gjort tilgængelig via tjenesten, selvom underrettet om deres mulighed. Da nogle stater eller 

retskredse ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige 

skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller retskredse, begrænses til det maksimale omfang 

tilladt ved lov. 

AFSNIT 19 - SKADESLØSHOLDELSE 

 

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde  Scotlandtitle og vores moderselskab, 

datterselskaber, associerede selskaber, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, 

licensgivere, serviceudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, 

skadesløs for ethvert krav , herunder rimelige advokatsalærer, lavet af en tredjepart på grund af eller 

som følge af din misligholdelse af disse Servicevilkår eller de dokumenter, de inkorporerer ved 

henvisning, eller din overtrædelse af nogen lov eller rettigheder for en tredjepart. 

AFSNIT 20 - UAFHÆNGIGHED 

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse Servicevilkår afgøres til at være ulovlig, ugyldig eller uden 

retskraft, skal en sådan bestemmelse alligevel fuldbyrdes i videst muligt omfang tilladt efter 

gældende lov, og den del der ikke kan håndhæves skal anses for at være adskilt fra disse Vilkår for 

tjenesten, skal en fastsættelse ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre øvrige 

bestemmelser. 

AFSNIT 21 - OPSIGELSE 



De forpligtelser og ansvar for parterne opstået før dato for opsigelsen overlever opsigelsen af denne 

aftale til alle formål. 

Disse Servicevilkår er effektive, medmindre og indtil den opsiges af enten dig eller os. Du kan opsige 

disse Servicevilkår til enhver tid ved at underrette os, at du ikke længere ønsker at bruge vores 

tjenester, eller når du ophøre med at bruge vores site. 

Hvis du efter vores bedømmelse fejler, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde et 

vilkår eller bestemmelse i disse Servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden 

varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle forfaldne beløb op til og med den dato, hvor opsigelsen; og 

/ eller i overensstemmelse hermed kan nægte dig adgang til vores Services (eller dele heraf). 

AFSNIT 22 - HELE AFTALEN 

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Servicevilkår udgør 

det ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. 

Disse Servicevilkår og eventuelle politikker eller driftsregler indsendt af os på dette websted eller i 

forbindelse med Tjenesten udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug 

af Tjenesten, erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, hvad enten 

mundtlig eller skriftlig, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af 

Servicevilkår). 

Eventuelle uklarheder i fortolkningen af disse servicebetingelser skal ikke fortolkes imod den part der 

har udarbejdet dem. 

AFSNIT 23 - GÆLDENDE LOV 

Disse Servicevilkår og eventuelle særskilte aftaler, hvor vi giver dig Services er underlagt og fortolkes i 

overensstemmelse med lovgivningen i Tyskland. 

AFSNIT 24 - ÆNDRINGER AF SERVICEBETINGELSER 

Du kan se den seneste version af Servicebetingelser til enhver tid på denne side. 

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn, at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse 

servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar 

at tjekke vores hjemmeside jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores 

hjemmeside eller Tjenesten efter offentliggørelse af eventuelle ændringer i disse Servicevilkår udgør 

en accept af disse ændringer. 


