
Juridisk erklæring  

 

Generelt  

 

Informasjon, materiale og grafikk på dette nettstedet kan endres uten varsel.  

 

Selv om dette nettstedet oppdateres jevnlig, kan informasjon, materiale og grafikk på nettstedet 

være ufullstendig, foreldet eller uriktig. Ta direkte kontakt med HEMPEL A/S på telefon +45 45 

93 38 00 før du foretar deg noe på bakgrunn av informasjonen på dette nettstedet.  

 

Informasjonen på dette nettstedet er utformet som en oppfordring til å gi tilbud og skal ikke 

tolkes som et tilbud i seg selv.  

 

IMMATERIELL EIENDOM  

 

Varemerker  

 

HEMPEL A/S og andre navn eller logoer som er knyttet til produkter eller tjenester fra HEMPEL 

A/S og/eller dets tilsluttede selskaper, og som opptrer på dette nettstedet, er varemerker eller 

registrerte varemerker som tilhører HEMPEL A/S og/eller dets datterselskaper og/eller 

tilsluttede selskaper.  

 

Copyright  

 

Det er forbudt, i enhver form, å kopiere, endre eller innlemme hele eller deler av informasjonen, 

materialet eller grafikken på dette nettstedet i et annet produkt, bortsett fra at du kan:  

 

(1) Skrive ut og/eller laste ned utdrag av informasjonen, materialet eller grafikken på dette 

nettstedet til ikke-kommersielle formål og informasjonsformål innen organisasjonen.  

 

(2) Kopiere (også i form av elektronisk post) informasjon, materiale eller grafikk på dette 

nettstedet og sende det videre til tredjepart, som kan bruke det til ikke-kommersielle formål og 

informasjonsformål forutsatt at du skriftlig angir at HEMPEL A/S er kilden til informasjonen 

eller materialet eller grafikken og du skriftlig informerer en slik tredjepart om at informasjonen, 

materialet eller grafikken er underlagt vilkårene og betingelsene i denne juridiske erklæringen, 

og  

 
(3) Skrive ut og/eller laste ned utdrag fra, og/eller kopiere (også i form av elektronisk post), 

informasjon, materiale eller grafikk på dette nettstedet for bruk i opplæring, forutsatt at du 

søker om skriftlig tillatelse til dette fra HEMPEL A/S.  

 

ANSVARSFRASKRIVELSE  

 

Informasjon, materiale eller grafikk på dette nettstedet er skaffet med uttrykkelig 

rettighetsforbehold, og ingen rettigheter kan avledes fra informasjonen, materialet eller 

grafikken.  

 

Verken HEMPEL A/S eller noen av dets datterselskaper eller tilsluttede selskaper skal anses for 

å ha gitt verken direkte eller indirekte forsikringer eller garantier med hensyn til informasjonen, 



materialet eller grafikken på dette nettstedet, som i god tro og etter HEMPEL A/S’s beste 

overbevisning er utarbeidet til informasjonsformål.  

 

HEMPEL A/S og alle dets datterselskaper eller tilsluttede selskaper utelukker uttrykkelig, i den 

grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, enhver form for forsikringer, garantier, ansvar, 

forpliktelser, vilkår og betingelser (enten direkte eller indirekte, som er et resultat av kontrakt, 

vedtekt eller annet og uten hensyn til forsømmelse fra HEMPEL A/S eller noen av dets 

datterselskaper eller tilsluttede selskaper, deres ansatte eller agenter) vedrørende eller i 

forbindelse med informasjonen, materialet eller grafikken på dette nettstedet. Verken HEMPEL 

A/S eller noen av dets datterselskaper eller tilsluttede selskaper kan stilles ansvarlig for 

eventuelle følger (inkludert eventuelle spesielle, direkte, følge- eller andre typer skader, og 

enten i kontrakt, forsømmelse eller annen forvoldt skade) på grunn av eller i forbindelse med 

informasjonen, materialet eller grafikken på dette nettstedet.  

 

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER (HYPERLENKER)  

 

Vær oppmerksom på at lenkene til tredjeparts nettsteder bare er ment som en hjelp og styres 

ikke av HEMPEL A/S og/eller noen av dets datterselskaper og/eller tilsluttede selskaper. Disse 

lenkene er ikke på noen måte uttrykk for at HEMPEL A/S foretrekker eller godkjenner kvaliteten 

på de aktuelle nettstedene eller de produktene og/eller tjenestene som tilbys på eller via disse 

nettstedene.  

 

Verken HEMPEL A/S eller noen av dets datterselskaper eller tilsluttede selskaper kan holdes 

ansvarlig med hensyn til innholdet på andre nettsteder som er tilgjengelig fra lenker på dette 

nettstedet, eller fra lenker på slike lenkede nettsteder. 


