Betingelser for brug af Hjemmesiden
Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af hjemmesiden www.nito.dk.
Ved at besøge og bruge Hjemmesiden og de tjenester, der er tilgængelige på Hjemmesiden, accepterer
du nedenstående betingelser.

1. Rettigheder til Hjemmesiden
1.1 Immaterielle rettigheder
1.1.1 Nito, vores samarbejdspartnere er indehavere af samtlige rettigheder, herunder men ikke
begrænset til ophavs- og varemærkerettigheder samt andre immaterielle rettigheder, til indholdet på
Hjemmesiden, fx navne, logoer, varemærker, tekst, produktlister, beskrivelser, artikler, nyheder, white
papers, tegninger, grafik, billeder/fotos, ikoner, software og andet materiale (”Materiale”) og må kun
anvendes efter forudgående tilladelse fra Nito.
1.2 Kopiering, spredning og downloading
1.2.1 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Materiale på Hjemme-siden er i
strid med ophavsretsloven og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller
ikke tilladt at ændre eller fjerne Materiale tilgængeligt på Hjemmesiden.

2. Ansvarsfraskrivelse
2.1 Det er Nito’s hensigt, at Hjemmesiden til enhver tid er tilgængelig uden afbrydelser. Imidlertid, kan
der forekomme driftsforstyrrelser, der medfører, at Hjemmesiden vil være midlertidigt utilgængelig.
Endvidere er Nito til enhver tid berettiget til at suspendere, afbryde eller ændre Hjemmesiden eller dele
heraf midlertidigt eller permanent uden varsel. Intet ansvar kan gøres gældende overfor Nito i den
anledning.
2.2 Information på Hjemmesiden gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden
eller fuldstændigheden heraf. Nito er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at
ændre indholdet af Hjemmesiden, herunder produktbeskrivelser, mv. Det er dermed distributørens eget
ansvar at holde sig ajour og opdateret om det tilgængelige materiale på hjemmesiden i forhold til salg og
markedsføring af de produkter distributøren udbyder til slutkunden.

3. Erstatningsansvar
3.1 Nito kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmesiden, herunder for tab af
indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab.
3.2 Download sker på brugerens egen risiko. Nito er ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå
som følge af download, installation, lagring eller brug af software eller indhold fra Hjemmesiden,
herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lignende.
3.3 Brugeren er indforstået med, at Hjemmesiden udelukkende må anvendes til retmæssige formål, og at
det ikke er tilladt at fortage sig noget, der kan skade Hjemmesiden, herunder tilføje eller fjerne noget fra

Hjemmesiden eller forsøge at få adgang til dele af Hjemmesiden, der ikke er tiltænkt den pågældende
bruger. Brugeren må ikke anvende Hjemmesiden på en måde, der er i strid med tredjemands rettigheder.

4. Cookies
6.1 Der anvendes cookies på Hjemmesiden. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores
cookiepolitik.

5. Ændring af betingelser
9.1 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden
samt at nedlægge Hjemmesiden.

6. Kontakt
12.1 Hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du til enhver tid kontakte os på
marketing@vikan.com
***

