
Rättsligt Meddelande  

Allmänt 
 
Uppgifter, material och bilder som återfinns på denna webbsida kan ändras utan föregående 
meddelande. 
 
Trots att denna webbsida uppdateras regelbundet kan det förekomma ofullständiga, inaktuella 
eller felaktiga uppgifter, material eller bilder på denna. Var god kontakta HEMPEL A/S direkt 
på +45 45933800 före vidtagande av eventuella åtgärder med anledning av den på webbsidan 
visade informationen. 
 
Innehållet på denna webbsida utgör en inbjudan till förhandling och skall inte tolkas som ett 
anbud. 
 
Samtliga transaktioner faller under HEMPEL A/Ss "Allmänna villkor och bestämmelser för 
försäljning och tjänster". 
 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
 
Varumärken 
 
HEMPEL A/S och alla andra namn och logotyper som rör produkter eller tjänster från 
HEMPEL A/S och/eller företagets dotterbolag och/eller närstående bolag som specificeras på 
denna webbsida utgör varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HEMPEL A/S 
och/eller företagets dotterbolag och/eller närstående bolag. 
 
Copyright 
 
Kopiering, modifiering eller inkludering i annat material av hela eller delar av de uppgifter, 
material och bilder som återfinns på denna webbsida är förbjuden i alla former, med undantag 
för tillåtelse att: 
 
(1) Skriva ut och/eller ladda ner utdrag ur uppgifter, material och bilder från denna webbsida 
för icke kommersiellt informationsbruk inom din verksamhet; 
 
(2) Kopiera (inklusive via elektronisk post) uppgifter, material och bilder från denna webbsida 
med avsikt att vidarebefordra dessa till tredje man för dennes icke kommersiella 
informationsbruk under förutsättning att (i) du skriftligen bekräftar att HEMPEL A/S utgör 
källan för dylika uppgifter, material och bilder och att (ii) du skriftligen upplyser eventuell 
tredje man om att dylika uppgifter, material och bilder tillhandahålls under de villkor och 
bestämmelser som görs gällande i detta rättsliga meddelande; och 
 
(3) Skriva ut och/eller ladda ner utdrag ur och/eller kopiera (inklusive via elektronisk post) 
uppgifter, material och bilder från denna webbsida i utbildningssyfte under förutsättning att 
du först ansöker om skriftligt tillstånd för detta syfte hos HEMPEL A/S. 
 
AVSTÅENDE FRÅN ANSVAR 
 
Samtliga uppgifter, material och bilder på denna webbsida tillhandahålls med uttryckligt 



förbehåll för rättigheter, och inga rättigheter kan härledas därifrån. 
 
Vare sig HEMPEL A/S eller något av företagets dotterbolag eller närstående bolag framställer 
något som helst rättsligt krav eller utfärdar någon garanti vad gäller de uppgifter, material och 
bilder som återfinns på denna webbsida och som i informationssyfte sammanställts i god tro 
och efter bästa förmåga av HEMPEL A/S; ingen implicit garanti kan heller, enligt lagstiftat 
omfång, härledas utifrån de uppgifter, material och bilder som återfinns på denna webbsida. 
 
HEMPEL A/S och alla företagets dotterbolag och närstående bolag utesluter uttryckligen, 
enligt maximalt lagstiftat omfång, alla rättsliga krav, garantier, ansvarsskyldigheter, 
förpliktelser, villkor och bestämmelser (vare sig de är uttalade eller implicita, baserade på 
avtal, stadgar eller annat, samt oberoende av försumlighet å HEMPEL A/Ss vägnar eller å 
något av företagets dotterbolags eller närstående bolags, dess anställdas eller ombuds vägnar) 
relaterande till eller i samband med uppgifter, material eller bilder som återfinns på denna 
webbsida. I synnerhet betonas att varken HEMPEL A/S eller något av företagets dotterbolag 
eller närstående bolag kan göras ansvariga för några följder (inklusive alla särskilda eller 
indirekta förluster, följdförluster eller andra förluster, vare sig de härrör från avtal, 
försummelse eller annan åtalbar handling) som uppstår på grund av eller i samband med 
uppgifter, material eller bilder som återfinns på denna webbsida. 
 
SEKRETESSPOLICY 
Insamling och användning av användaruppgifter. 
 
För statistiska ändamål använder Hempel programvara för att skapa sammanfattande statistik 
som används för att analysera webbtrafik, fastställa tekniska specifikationer och identifiera 
systemprestanda eller problemområden. 
 
Personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) samlas bara in från besökare som har anmält 
sig till nyhetsbrevet. 
 
Hempel säljer inga uppgifter och byter eller handlar heller inte med uppgifter. Inte heller görs 
uppgifter som kan användas för att identifiera personer tillgängliga för tredje part, utan att 
först inhämta specifikt tillstånd för angivna ändamål. 
 
LÄNKAR TILL TREDJE MANS WEBBSIDOR (HYPERLÄNKAR) 
 
Observera att alla länkar på denna webbsida till tredje mans webbsidor endast tillhandahålls 
för Er bekvämlighet och inte på något sätt regleras av HEMPEL A/S eller av någon av 
företagets dotterbolag och/eller närstående bolag. Det betonas att dessa länkar till tredje man 
aldrig uttrycker att HEMPEL A/S har någon typ av preferens eller går i god för kvaliteten av 
dylik tredje mans webbsida eller de produkter och/eller tjänster som är tillgängliga på eller via 
dylik tredje mans webbsida. 
 
Varken HEMPEL A/S eller något av företagets dotterbolag eller närstående bolag kan hållas 
ansvariga vad gäller innehållet på tredje mans webbsidor vilka är tillgängliga via länkar på 
denna webbsida eller via länkar på dylika länkade webbsidor.  

	  


