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Generelle Brugsbetingelser 
www.kelsen.com  

 
KELSEN Group A/S ("Kelsen", "vi" eller "os") er ejer af indholdet og operatør af dette websted og alle 
andre websteder, mobilwebsteder, tjenester, applikationer, platforme og værktøjer, hvor disse 
brugsbetingelser vises eller er knyttet til, herunder mikrosider, der er tilgængelige via de førnævnte 
websteder (hver især et "Websted" og samlet "Webstederne"). 
 

1. Accept af Brugsbetingelser.  
 
Din adgang til og brug af Webstederne er underlagt følgende brugsbetingelser ("Brugsbetingelser"). 
Ved at få adgang til eller bruge Webstederne accepterer du at være bundet af disse Brugsbetingelser 
og at overholde alle gældende love. Hvis du ikke accepterer disse Brugsbetingelser uden begrænsning 
eller forbehold, må du ikke bruge Webstedet. Kelsen kan til enhver tid revidere disse Brugsbetingelser 
ved at opdatere dette opslag. Alle revisioner af disse Brugsbetingelser træder i kraft straks, når vi 
offentliggører dem, og gælder derefter for brugen af Webstederne. Du er bundet af sådanne 
revisioner og bør derfor jævnligt besøge denne side for at gennemgå de til enhver tid gældende 
Brugsbetingelser, som du er bundet af. Desuden kan visse af Webstederne indeholde yderligere 
betingelser, der regulerer særlige funktioner eller tilbud (f.eks. konkurrencer) ("Programbetingelser"). 
Brugere af Webstederne skal være atten (18) år eller ældre for at købe varer fra Webstederne, hvor 
det er muligt, uden at en forælder eller værge er involveret. Hvis du er en forælder eller værge, der 
accepterer disse Brugsbetingelser til fordel for en person under atten (18) år, skal du være 
opmærksom på, at du er fuldt ud ansvarlig for hendes eller hans brug af Webstedet, herunder 
eventuelle finansielle omkostninger eller juridisk ansvar, som hun eller han måtte pådrage sig. I 
tilfælde af at der er en konflikt mellem vilkår, betingelser og meddelelser i disse Brugs- og 
Programbetingelser, skal disse Brugsbetingelser have forrang. 
 

2. Indhold og intellektuel ejendomsret; betinget brug af indhold.  
 
Indholdet og alle andre materialer på Webstederne, herunder, uden begrænsning, 
ophavsrettighederne og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til kunstværker, grafik, fotografier, 
tekst, video- og lydklip, varemærker og logoer, der er tilgængelige på Webstederne (samlet set 
"Indholdet"), tilhører Kelsen. Du må kun få adgang til og bruge et Websted og Indholdet på dette 
udelukkende til personlige, ikke-kommercielle eller underholdningsformål. Det er ikke tilladt at 
kopiere, reproducere, genbruge, genanvende, videresende, tilpasse, offentliggøre, frame, poste, 
uploade, distribuere, ændre, udsende eller lave afledte værker af noget Indhold på nogen måde, 
herunder til offentlige eller kommercielle formål, uden forudgående skriftligt samtykke fra Kelsen eller 
ejeren af sådant materiale. Alle rettigheder, der ikke er indrømmet i henhold til disse Brugsbetingelser, 
er udtrykkeligt forbeholdt Kelsen. 
 
Alle varemærker, handelsnavne og logoer og alle relaterede produktnavne, designmærker og slogans, 
der vises på Webstederne, er enten varemærker eller servicemærker (registrerede eller uregistrerede) 
tilhørende Kelsen og / eller dets licensgivere, medmindre andet er angivet heri. Kelsen og dets 
licensgivere forbeholder sig udtrykkeligt alle intellektuelle ejendomsrettigheder til alt Indhold på 
Webstederne. Der gives ingen licens til dig i forbindelse med noget Indhold på Webstederne. Kelsen 
eller dets licensgivere kan efter eget skøn søge at håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder 
i videst muligt omfang i henhold til loven, herunder at søge strafferetlig forfølgelse. 
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3. Politik for brugeradfærd / acceptabel brug.  
 
Et Websted kan give dig mulighed for at interagere med andre og dele dine tanker, oplysninger og 
materialer med dem. Kelsen forventer, at alle brugere respekterer andre brugere ("Politik for 
acceptabel brug"). Hvis du bemærker en overtrædelse af denne Politik for acceptabel brug eller anden 
uacceptabel adfærd fra en brugers side, skal du kontakte os og rapportere en sådan aktivitet ved hjælp 
af en af de muligheder, der er anført nedenfor i afsnit 18. 
 
Du er alene ansvarlig for det indhold, de oplysninger og andre materialer, som du lægger på et 
Websted, sender til et Websted eller overfører til andre brugere (herunder, men ikke begrænset til, 
kreative idéer, forslag og feedback / information om Kelsens produkter og tjenester) 
("Brugergenereret indhold"), og du accepterer, at du ikke vil holde de frigivne parter ansvarlige for 
indhold, oplysninger eller materialer fra andre brugere, som du har adgang til på et Websted. 
 
Kategorier af forbudt brugergenereret indhold, der er anført nedenfor, er blot eksempler og er ikke 
beregnet til at være udtømmende. Uden begrænsning accepterer du, at du ikke vil sende eller 
overføre Brugergenereret indhold til andre brugere, som: 
 

- er æreskrænkende, injurierende, uanstændigt, obskønt, blasfemisk, skandaløst, ophidsende, 
pornografisk, uanstændigt eller krænkende; 

- krænker eller overtræder en anden parts intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. musik, 
videoer, fotos eller andre materialer, som du ikke har skriftlig tilladelse fra ejeren af sådanne 
materialer til at lægge ud på et websted); 

- krænker nogen parts ret til offentlig omtale eller ret til privatlivets fred; 
- er truende, chikanerende, eller som fremmer mobning, racisme, bigotteri, had eller fysisk 

skade af nogen art mod en gruppe eller et individ; 
- er unøjagtigt, falsk eller vildledende på nogen måde; 
- er ulovligt eller fremmer ulovlige aktiviteter; 
- fremmer ulovlig eller uautoriseret kopiering af en anden persons ophavsretligt beskyttede 

værk eller links til det pågældende værk eller giver oplysninger til omgåelse af 
sikkerhedsforanstaltninger; 

- indeholder "maskeret" blasfemi (dvs. D@&#); 
- indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til 

at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware 
eller telekommunikationsudstyr; eller 

- indeholder reklamer, salgsfremmende materialer, "junk mail", "spam", "kædebreve", 
"pyramidespil" eller andre former for opfordringer. 

 
Vi kan gennemgå, redigere eller slette indhold og materialer, som du eller andre sender eller lægger 
op på et Websted, men er ikke forpligtet til at gøre dette. 
 
Du forstår, at når du bruger et Websted, vil du blive udsat for indhold og materialer fra en række 
forskellige kilder, og at Kelsen ikke er ansvarlig for nøjagtigheden, hensigtsmæssigheden, 
anvendeligheden, sikkerheden eller de intellektuelle ejendomsrettigheder af eller i forbindelse med 
sådant indhold og materialer. 
 
Du må ikke bruge spiders, robotter, data mining-teknikker eller andre automatiserede enheder eller 
programmer til at katalogisere, downloade eller på anden måde reproducere, gemme eller distribuere 
indhold, der er tilgængeligt på et Websted. Endvidere må du ikke bruge sådanne automatiserede 
midler til at manipulere et Websted eller forsøge at overskride den begrænsede tilladelse og adgang, 
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som du har fået i henhold til disse brugsbetingelser. Du må ikke videresælge brugen af eller adgangen 
til et Websted til nogen tredjepart. 
 

4. Ejerskab af materiale, som du sender, lægger ud, indsender eller overfører; indsendelser.  
 
Fra tid til anden kan Kelsen bede dig om at sende, skrive, indsende eller overføre Brugergenereret 
indhold til et Websted. Ethvert Brugergenereret indhold, som du sender, poster, indsender eller 
overfører, anses og vil blive betragtet og behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært af Kelsen. 
Sådant brugergenereret indhold bliver straks efter at være blevet sendt til Kelsen og Kelsens ejendom, 
og Kelsen ejer nu og fremover udelukkende alle rettigheder, titler og interesser heri (med forbehold 
af eventuelle rettigheder fra tredjeparter). Endvidere har Kelsen ret til at bruge det Genererede 
indhold uden begrænsning til ethvert formål (med forbehold af eventuelle rettigheder fra 
tredjeparter), herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling, reklame, promovering og 
markedsføring af produkter, UDEN VEDERLAG, ANDEN FORPLIGTIGELSE ELLER NOGET ANDET ANSVAR 
OVER FOR DIG, og har endvidere ret til at reproducere, afsløre, overføre, offentliggøre, udsende eller 
offentliggøre i ethvert medium eller redigere, ændre eller slette hele eller dele af Brugergenereret 
indhold. Kelsen er ikke ansvarlig for videregivelse af sådant Brugergenereret indhold eller for 
eventuelle ligheder mellem det Brugergenererede indhold og eventuelle fremtidige anvendelser eller 
aktiviteter af Kelsen. 
 
Uanset ovenstående har Kelsen en politik om ikke at acceptere eller overveje kreative ideer, forslag 
eller materialer fra offentligheden ("Indsendelser"), og derfor bør du ikke indsende nogen 
indsendelser til Kelsen i nogen form for kommunikation via dette Websted eller på anden måde. Hvis 
du sender os et bidrag til trods for ovennævnte anmodning om ikke at gøre det, bliver et sådant bidrag 
straks Kelsens ejendom, og Kelsen ejer nu og fremover udelukkende alle rettigheder, 
ejendomsrettigheder og interesser heri, og et sådant bidrag er underlagt de vilkår og betingelser, der 
er anført i dette afsnit 4 ovenfor (herunder uden begrænsning friheden til at bruge ethvert bidrag til 
ethvert formål og uden nogen form for kompensation eller andet ansvar over for dig). 
 

5. Links til andre websteder.  
 
Et Websted kan indeholde links til andre websteder, som ikke ejes, drives eller vedligeholdes af os. Du 
bør være opmærksom på, når du forlader et Websted, og læse vilkår og betingelser samt 
privatlivspolitikker for hvert enkelt websted, du besøger. Du bør også uafhængigt vurdere ægtheden 
af ethvert websted, der fremstår eller hævder, at det er et af vores Websteder (herunder websteder, 
som der linkes til via en e-mail). På trods af eventuelle links, der måtte findes på et Websted, 
kontrollerer, anbefaler eller støtter vi ikke disse websteder eller deres indhold, produkter, tjenester 
eller privatlivspolitikker, og vi er ikke tilknyttet disse websteder eller deres indhold, produkter, 
tjenester eller privatlivspolitikker. Det er på egen risiko at se ethvert tredjepartswebsted. Ved at 
downloade materiale fra visse websteder kan der være risiko for at krænke intellektuelle 
ejendomsrettigheder eller indføre virus i dit computersystem. 
 

6. Kampagner og tilbud.  
 
Fra tid til anden kan vi afholde en kampagne (f.eks. konkurrence, sweepstakes, instant win-spil osv.) 
eller et tilbud på et Websted ("Kampagne"). Enhver Kampagne på et Websted er ugyldig, hvor det er 
forbudt, og er underlagt udstationering af eventuelle officielle regler vedrørende en sådan Kampagne. 
Hver Kampagne vil have sine egne regler og betingelser, som skal supplere vilkårene i disse 
brugsbetingelser. Deltagelse i enhver Kampagne kræver, at du accepterer sådanne regler og 
betingelser. 
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7. Transaktioner på webstedet.  
 
Hvis du vælger at købe varer, der er tilgængelige via et Websted (hver især en "Transaktion"), vil du 
blive bedt om at give visse oplysninger, der er relevante for din Transaktion (f.eks. dit 
kreditkortnummer, faktureringsadresse, forsendelsesoplysninger osv.). Du erklærer og garanterer, at 
du (i) har lovlig ret til at bruge ethvert kreditkort, betalingskort eller anden betalingsmetode, som du 
bruger i forbindelse med Transaktionen, og (ii) enten er atten (18) år eller ældre eller har en forælder 
eller værge med dig til at foretageTransaktionen på dine vegne. Vi forbeholder os retten til efter eget 
skøn at afvise eller annullere enhver ordre, som du afgiver hos os. Nogle tilfælde, der kan resultere i, 
at din ordre annulleres, omfatter, men er ikke begrænset til, hvis et produkt har fået en forkert pris, 
hvis betalings- eller faktureringsoplysninger ikke kan bekræftes, eller hvis produktet ikke længere 
findes på vores lager eller hos vores tredjepartsleverandør. I tilfælde af at vi annullerer en ordre, vil vi 
forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mailadresse, faktureringsadresse og / eller det 
telefonnummer, som du oplyste, da du afgav ordren. 
 

8. Privatliv.  
 
Fortroligheden af dine personligt identificerbare oplysninger er meget vigtig for os. Du kan få flere 
oplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og 
håndterer sådanne oplysninger, ved at læse vores Privatlivspolitik, som også gælder for din brug af 
vores Websteder. 
 

9. Cookies.  
 
Kelsen har ret til at bruge både cookies, som ikke kræver dit samtykke til at blive downloadet på din 
enhed, forudsat at de er strengt nødvendige, og cookies, som kun kan downloades efter dit 
forudgående samtykke. Hvis du beslutter dig for at deaktivere cookies på et hvilket som helst tidspunkt 
ved at ændre den relevante browsers indstillinger, kan vi ikke pålægges noget ansvar, da dette kan 
forhindre dig i at få vist hjemmesiden korrekt. Du kan få flere oplysninger om brugen af cookies i vores 
Cookiepolitik.  
 

10. Ansvarsfraskrivelse / udelukkelse af ansvar. 
 

DIN BRUG AF ET WEBSTED SKER PÅ EGET ANSVAR. Hjemmesiderne og al software, tjenester, Indhold 
og Brugergenereret indhold, der stilles til rådighed via Hjemmesiderne, leveres "SOM DET ER" UDEN 
NOGEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL, DEN IMPLICITTE GARANTI FOR MERKANTIBILITET, IKKE-PATENTKRÆNKENDE, TITEL 
ELLER TILGÆNGELIGHED TIL ET SPECIELT FORMÅL. Bemærk venligst, at nogle jurisdiktioner muligvis 
ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier, i hvilket tilfælde nogle af udelukkelserne 
muligvis ikke gælder for dig. Vi erklærer eller garanterer ikke, at din brug af Webstederne, software, 
tjenester, indhold eller Brugergenereret indhold ikke krænker tredjemands rettigheder. VI 
GARANTERER IKKE, AT ET WEBSTED, INDHOLD ELLER INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT VIA ET 
WEBSTED, VIL VÆRE FULDSTÆNDIG SIKKERT, UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, 
ELLER AT ET WEBSTED ELLER DEN SERVER, DER GØR ET WEBSTED TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS 
ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR BRUGEN AF ET WEBSTED, 
HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, INDHOLDET OG EVENTUELLE UDSAGN, FEJL ELLER UDELADELSER, 
DER ER INDEHOLDT HERI, INDHOLD LEVERET AF TREDJEPARTER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL, INDHOLD, DER KRÆNKER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER), LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER ELLER 
DERES ART ELLER INDHOLD ELLER ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE ET WEBSTED OG DIN BRUG AF DET. 
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI VÆRE ANSVARLIGE I HENHOLD TIL NOGEN TEORI OM TORT, 
KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK ELLER RETFÆRDIG TEORI FOR ALLE DIREKTE, 
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INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE ELLER ANDRE 
SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ADVOKATSALÆRER OG 
OMKOSTNINGER, TABT FORTJENESTE, TABTE DATA, TABTE MULIGHEDER, OMKOSTNINGER TIL 
DÆKNING OG PERSONSKADE / UHELDIG DØD), SOM HVER ISÆR HERMED UDELUKKES VED AFTALE 
MELLEM PARTERNE, UANSET OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE 
SKADER ELLER EJ. DIT ENESTE RETSMIDDEL I TILFÆLDE AF UTILFREDSHED MED ET WEBSTED ER AT 
OPHØRE MED AT BRUGE WEBSTEDET. Bemærk venligst, at nogle jurisdiktioner muligvis ikke tillader 
udelukkelse af visse skader, i hvilket tilfælde nogle af ovenstående udelukkelser muligvis ikke gælder 
for dig. 
 

11. Erstatning.  
 
Ved at bruge et Websted accepterer du at forsvare, skadesløsholde og holde Ferrero, dets ledere, 
direktører, medarbejdere, moderselskaber, datterselskaber, datterselskaber, søsterselskaber, 
forretningspartnere, websideudvikler, repræsentanter og agenter (samlet set de Frigivne parter") 
skadesløse for alle krav, skader, forpligtelser, tab, forpligtelser, ansvar, omkostninger eller gæld og 
udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og omkostninger), der opstår som 
følge af: (i) ethvert brud fra din side på nogen af disse brugsbetingelser, (ii) ethver Indsendelse eller 
Brugergenereret indhold (herunder, men ikke begrænset til, krav om krænkelse af ophavsret, 
varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende en 
tredjepart, ret til offentlig omtale, ret til privatlivets fred eller æreskrænkelse), (iii) din brug af ethvert 
Indhold eller funktioner, der er tilgængelige på eller via et Websted (undtagen i det omfang et krav er 
baseret på krænkelse af en tredjeparts rettighed ved materialer, der er oprettet af Kelsen), (iv) en 
overtrædelse fra din side af gældende lovgivning eller en aftale eller vilkår med en tredjepart, som du 
er underlagt, og (v) ethvert andet spørgsmål vedrørende et Websted og din adgang til og brug af det. 
 
Du accepterer at gøre dit bedste for at samarbejde med os i forsvaret af sådanne sager. Vi forbeholder 
os retten til, på din regning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der er 
genstand for din erstatningspligt. 
 

12. Gældende lov / jurisdiktion.  
 
Alle spørgsmål vedrørende et Websted og / eller disse Brugsbetingelser er underlagt belgisk 
lovgivning, og domstolene i Belgien har enekompetence. 
 

13. Adskillelighed.  
 
Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse Brugsbetingelser anses eller erklæres ugyldig, ulovlig eller 
uigennemførlig af en hvilken som helst grund i henhold til en lovregel eller offentlig politik, skal en 
sådan bestemmelse udskilles i det omfang, den er ugyldig eller uigennemførlig, og de resterende 
bestemmelser skal fortsat have fuld gyldighed og virkning. 
 

14. Afkald; retsmidler.  
 
Hvis vi undlader at udøve rettighederne helt eller delvist, eller hvis du giver afkald på en overtrædelse 
af disse Brugsbetingelser fra din side, forhindrer det ikke en efterfølgende udøvelse af en sådan 
rettighed fra vores side eller betragtes som et afkald fra vores side på en efterfølgende overtrædelse 
fra din side af samme eller andre vilkår i disse Brugsbetingelser. Vores rettigheder og retsmidler i 
henhold til disse Brugsbetingelser er kumulative, og udøvelsen af en sådan rettighed eller et sådant 
retsmiddel begrænser ikke vores ret til at udøve andre rettigheder eller retsmidler. 
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15. Kontaktoplysninger.  
 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Webstederne eller disse Brugsbetingelser, kan 
du kontakte os på info@kelsen.com 
 

 


