
Brug af Webstedet
Terms of Use of the Website

1. GENSTAND FOR BRUGSBETINGELSERNE

Nærværende brugsvilkår ("Brugsvilkår”) regulerer brugen af (herunder den blotte adgang til) de websider, der består af nogen

af de websteder, som Salto Systems, SL (“SALTO”) gør tilgængelig for internettets brugere (hver enkelt individuelt

“Hjemmeside”).

Salto-koncernen består af forskellige enheder og brancher (“Koncernenheder”eller“Salto-koncernenheder”), som befinder sig i

forskellige lande, hvor Salto-koncernen har en direkte tilstedeværelse, og man finder dem på

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/.

Brugen af Webstedet giver egenskab af bruger af Webstedet (“Bruger”) og medfører Brugerens fulde og uforbeholdne accept

af alle vilkår og betingelser i nærværende Brugsvilkår. Hvis Brugerne ikke er enige i bestemmelserne i nærværende Brugsvilkår,

skal de afholde sig fra at besøge eller benytte Webstedet.

Alle Brugere, som tilgår Webstedet, accepterer at være underlagt indholdet i nærværende, til enhver tid gældende Brugsvilkår,

hver gang de tilgår Webstedet. Brugerne skal derfor læse disse Brugsvilkår grundigt, hver gang de benytter Webstedet, idet

både Webstedet som brugsbetingelserne, som de fremgår af nærværende Brugsvilkår, kan blive ændret. 

Nogle tjenester på Webstedet, som er tilgængelige for internetbrugere eller eksklusivt for Salto’s kunder eller kunder hos

Koncernenhederne, kan være underlagt særlige betingelser (“Særlige Betingelser”), som alt efter tilfældet kan overflødiggøre,

supplere og/eller ændre disse Brugsvilkår, og som skal accepteres af Brugerne forud for start af levering af de pågældende

tjenester (i henhold til vilkårne heri).

2. BRUG OG FORPLIGTELSER

Adgang til og brug af Webstedet er gratis, medmindre andet fremgår af de Særlige Betingelser, med forbehold af den

tilslutningsafgift, som Brugerne betaler for at få adgang til det pågældende telekommunikationsnetværk.

Brugerne er vidende om og accepterer frivilligt og udtrykkeligt, at de i alle tilfælde benytter Webstedet udelukkende på eget

ansvar.

Brugeren aftaler at benytte Webstedet korrekt i overensstemmelse med loven og nærværende Brugsvilkår. 

Brugerne forpligter sig til ikke at udvise en adfærd under deres brug af Webstedet, som kan skade Salto´s, Koncernenhedernes

eller tredjeparters image, interesser eller rettigheder, eller som kan skade, neutralisere eller overbelaste Webstedet, eller som

på nogen måde kan forhindre en normal brug af Webstedet. Brugeren påtager sig specielt blandt andet følgende:

At afgive korrekt information om de oplysninger, som vedkommende bliver bedt om, på de formularer, som Salto stiller til

rådighed til at få adgang til bestemt indhold eller bestemte tjenester, som tilbydes på Webstedet, og til at holde denne

information opdateret. Uagtet enhver anden rettighed,som Salto kan være berettiget til, har Salto, såfremt de oplysninger,

som Brugeren har afgivet, er falske, upræcise eller vildledende ret til at nægte eller suspendere adgangen til Webstedet. 

At afstå fra via Webstedet at introducere, gemme eller udsprede noget program, data, virus, kode eller ethvert elektronisk
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eller fysisk apparat, som kan forårsage skade på Webstedet, på de tjenester, det udstyr, de systemer eller på netværk, som

tilhører Salto eller dets Koncernenheder, eller nogen Bruger eller enhver anden tredjepart. 

At afstå fra at ændre, kopiere, downloade, dekompilere, omstyre, tildele licenser, leasing, sælge eller imitere Webstedet,

Webstedets indhold eller dets basissoftware.

At afstå fra via Webstedet at introducere, gemme eller sprede noget indhold, som overtræder tredjeparters rettigheder eller

noget indhold, som Brugeren ikke er berettiget til at stille til rådighed for trejdeparter (i henhold til gældende lovgivning).

At afstå fra uautoriseret adgang til enhver sektion på Webstedet, til andre systemer eller netværk, som er forbundet med

Webstedet, til enhver server tilhørende Salto eller enhver Koncernenhed, eller til de tjenester, som tilbydes via Webstedet, ved

hjælp af hacking eller forfalskning, udtræk af password eller enhver anden ulovlig metode.

At afstå fra brud eller forsøg på brud på sikkerheds- eller autentifikationsforanstaltninger på Webstedet eller ethvert andet

netværk, som er forbundet til dette, eller de sikkerheds- eller beskyttelsesforanstaltninger, som er iboende indholdet, som

tilbydes på Webstedet.

At afstå fra at udføre enhver form for handling, som kan føre til en uforholdsmæssig eller unødvendig mætning af

Webstedets infrastruktur eller i de systemer eller netværk, som hører under Salto eller dets Koncernenheder, samt de

systemer og netværk, som er forbundet til Webstedet.

Under alle omstændigheder er hverken Salto eller nogen af Koncernenhederne ansvarlige for den brug, som Brugeren gør

Webstedet eller dets indhold. Brugeren er ansvarlig over for Salto og Koncernenhederne eller over for tredjeparter for ethvert

tab eller enhver skade, som måtte opstå som resultat af brud på disse forpligtelser (herunder og uden begrænsning brug, som

udgør brud på tredjeparters intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder).

Salto implementerer rimeligt passende sikkerhedsforanstaltninger for at identificere forekomsten af virus, orme eller andet

skadeligt software. Uagtet dette skal Brugerne være klar over, at sikkerhedsforanstaltninger til computersystemer på

internettet ikke er fuldstændigt pålidelige, og at Salto eller dens Koncernenheder derfor ikke kan garantere, at der ikke

forekommer virus eller andre elementer, som kunne foretage ændringer på Brugerens computersystemer (software og

hardware) eller elektroniske dokumenter og de filer, som de indeholder. Brugeren er i alle tilfælde ansvarlig for at disponere

over passende værktøj til sporing og rensning af skadelig software. Salto eller enhver af deres Koncernenheder er ikke

ansvarlig for skader på Brugernes eller tredjeparters systemer, hardware eller software under levering af adgang til eller brug

af tjenester på Webstedet.

Adgang til Webstedet kræver tjenester og leverancer fra tredjeparter, herunder transmission via telekommunikationsnetværk,

hvis pålidelighed, kvalitet, kontinuitet og drift ikke er Salto´s eller nogen af Koncernenhedernes ansvar. Således kan de

tjenester, som leveres via Webstedet, suspenderes, annulleres eller blokeres. Salto er ikke ansvarlig ligesom ingen af

Koncernenhederne er ansvarlig for tab eller skade af nogen slags, som Brugerne måtte lide som følge af fejl eller afbrydelse i

telekommunikationsnetværkene, som fører til suspendering, annullering eller afbrydelse af tjenesterne på Webstedet.

Salto erklærer imidlertid, at de har truffet alle de nødvendige og mest avancerede foranstaltninger, som de har været i stand til,

for at sikre Webstedets drift.

Salto forbeholder sig ret til at afbryde adgangen til Webstedet til enhver tid, uden behov for nogen forudgående anmodning, til

at udføre teknisk, sikkerhedsrelateret, kontrol- eller vedligeholdelsesarbejde, i tilfælde af fejl i strømforsyningen eller af enhver

anden årsag.
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3. INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alt indhold på Webstedet, som består af, men ikke er begrænset til, tekst, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi,

software, links og andet audivisuelt eller audio-indhold, samt grafisk design og kildekoder hertil (“IIndhold”), tilhører Salto,

deres Koncernenheder eller tredjeparter i form af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

Brugeren har udelukkende tilladelse til at se Webstedets Indhold. Intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder

udnyttelsesrettigheder, som er anerkendt af den gældende IP-lovgivning) kan under ingen omstændigheder anses for at være

blevet tildelt eller godkendt til Brugeren, med undtagelse af et sådant indhold, som er strengt nødvendigt for brug af

Webstedet med forbehold af bestemmelserne i nærværende Brugsvilkår.

Det er strengt forbudt for Brugerne at tilkoble sig en gengivelse, transformation, distribution, offentlig kommunikation,

publikation, udtagelse, genbrug, fremsendelse eller anvendelse uanset karakteren heraf, via ethvert medie eller procedure, at

noget Indhold eller element på Webstedet, medmindre der foreligger en udtrykkeligt, skriftlig tilladelse hertil fra Salto.

Brugerne skal afstå fra at indhente eller forsøge at indhente Indholdet via noget medie eller procedure, som ikke er dem, som

de er blevet stillet til rådighed eller anvist til sådanne formål, eller som benyttes alment på internettet (forudsat at sidstnævnte

ikke udgør en risiko for at skade eller neutralisere ebstedet). Brugerne skal til enhver tid respektere alle de intellektuelle og

industrielle ejendomsrettigheder, som findes til Webstedet, uanset om disse tilhører Salto, Koncernenhederne eller

tredjeparter.

Varemærker, firmanavne eller særlige mærker er ejet af Salto, Koncernenhederne eller tredjepater, og adgang til Webstedet

kan ikke anses for at give rettighed til sådanne varemærker, firmanavne og/eller særlige mærker. Dermed udgør referencer til

varemærker, firmanavne eller særlige mærker, uanset om disse er ejet af Salto, Koncernenhederne eller tredjeparter eller ej, et

underforstået forbud mod brug heraf uden samtykke fra Salto eller deres lovmæssige ejere.

Det er ligeledes forbudt at fjerne eller manipulere henvisninger til copyright eller andre meritter, som identificerer ejerne af

rettighederne over indhold, som Brugeren finder på Webstedet, samt at fjerne enhver beskyttelsesmekanisme eller

information, som er integreret i det indhold, som Webstedet tilbyder.

4. INDHOLD

Salto bestræber sig på at levere et Indhold på Webstedet af højest mulige kvalitet og så opdateret som er rimeligt muligt, men

garanterer ikke indholdets egnethed, præcision, fuldstændighed, relevans, eller at det er opdateret. Det viste Indhold på

og/eller downloaded fra Webstederne er til illustrative formål og skal anses for kun at være ikkebindende, omtrentlige

anvisninger. Følgelig påtager Salto sig ikke noget ansvar af nogen slags som resultat af nogen ufuldstændig information, som

vises eller indhentes af Brugeren via Webstedet.

Brugeren forpligter sig til at anvende Indholdet på Webstedet i overensstemmelse med loven og nærværende Brugsvilkår samt

med de Særlige Betingelser, som eventuelt gælder i medfør af bestemmelserne under punkt 1. 

Salto kan ikke gøres ansvarlig for nogen skader eller gener, som måtte opstå som følge af Brugerens anvendelse af indholdet

eller Brugernes brud på nogen gældende lovbestemmelser.

Skulle Brugeren konstatere, at der foreligger noget ulovligt eller illegalt indhold, som er i modstrid med loven, eller som kan
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udgøre en overtrædelse af intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder, skal denne straks meddele dette til Salto via

den e-mailadresse, som fremgår i starten af nærværende Brugsvilkår, således at Salto kan træffe de passende

foranstaltninger.

På samme måde skal der, hvis nogen Bruger eller tredjepart mener, at noget af indholdet på det Websted, som ejes af Salto,

udgør et brud på deres intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder, fremsendes en

meddelelse til den e-mailadresse, som fremgår i starten af nærværende Brugsvilkår, med følgende oplysninger:

Identifikation af og kontaktoplysninger om sagsøger eller sagsøgers lovmæssige repræsentant.

Dokument eller dokumenter, som beviser din egenskab af ejer til de rettigheder, som påstås overtrådt.

Detaljeret beskrivelse af de rettigheder, som påstås overtrådt af Salto, samt angivelse af, hvor præcist på Webstedet de

optræder.

Udtrykkelig erklæring fra sagsøger om, at brugen af indholdet er sket uden samtykke fra ejeren af de påståede brudte

rettigheder.

For at undgå enhver tvivl, udgør ingen oplysninger på Webstedet eller på dokumenter, som downloades fra nogen af dem,

noget tilbud fra Salto til Brugeren, og det skal ikke tolkes som en antagelse fra Salto´s side om nogen kontraktlig forpligtelse

af nogen slags. 

For at indhente komplet information om Salto’s produkter og tjenester og/eller et kommercielt tilbud, bedes du kontakte den

lokale autoriserede forhandler eller et SALTO-kontor.

5. LINKS

5.1 Links til Hjemmesiden

Brugere og generelt enhver lovmæssig eller fysisk person, som forsøger at stille et hyperlink eller et teknisk linkapparat til

rådighed (f.eks. Tekstlinks eller -knapper) fra deres hjemmesiden til Webstedet ("Hyperlink") skal først indhente skriftlig

tilladelse hertil fra Salto..

Selv når Salto har givet forudgående, skriftlig tilladelse til det, betyder oprettelsen af et Hyperlink på ingen måde, at der

foreligger et forhold mellem hverken Salto eller deres Koncernenheder og ejeren af det websted eller den hjemmeside, hvor

Hyperlinket oprettes, eller Salto´s accept eller godkendelse af indhold eller tjenester på dette link. Det vil under ingen

omstændigheder fremgå af webstedet, hvor Hyperlinket er sat ind, at Salto har givet tilladelse til Hyperlinkets indsættelse, eller

på anden måde sponsorerer, samarbejder med, verificerer eller fører opsyn med tjenesterne på det websted, hvor Hyperlinket

fremgår. 

Salto forbeholder sig til enhver tid og under alle omstændigheder ret til at forbyde eller neutralisere ethvert Hyperlink til

webstedet, specielt under omstændigheder, der omfatter ulovlig aktivitet eller ulovligt indhold på det websted, hvor

Hyperlinket er tilføjet. Henseende dette har Salto ikke kapacitet, menneskelige eller tekniske midler til at kontrollere al

information, indhold, produkter eller tjenester, som udbydes på andre websteder, som har etableret et Hyperlink til Webstedet.

Salto påtager sig ikke noget ansvar for noget forhold vedrørende den hjemmeside, som opretter dette Hyperlink, specifikt, men

ikke begrænset til driften heraf, adgang hertil, data, information, dets egne links og/eller noget af det indhold generelt.

5.2 Stationslinks fra Webstedet
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Dette Websted stiller kun til brug for Brugernes søgning og adgang til information indhold og tjenester til rådighed, som findes

på internettet, hyperlinks eller tekniske linkapparater (som for eksempel tekstklinks eller -knapper), som giver Brugerne

mulighed for at tilgå internetsider eller -portaler, som tilhører eller administreres af trejdjeparter (“Stationslinks”).

Salto tilbyder linket til Stationslinks for at forbedre Brugerens oplevelse. Salto tilbyder eller markedsfører ikke på egne eller

tredjeparters vegne den information, det indhold og de tjenester, som findes på Stationslinks, ligesom Salto heller ikke på

nogen måde godkender, overvåger eller kontroller indhold og tjenester eller noget materiale af nogen slags, som befinder sig

på Stationslinks. Brugerne påtager sig det fulde og eksklusive ansvar for deres søgning på sådanne steder. Det er Brugerens

ansvar at læse og acceptere brugsvilkår og privatpolitikker, som offentliggøres på sådanne Stationslinks.

Salto tilbagetrækker ethvert link til Stationslinks, hvis man konstaterer, at Stationslinks henviser til hjemmesider, hvis indhold

eller tjenester er ulovlige, udgør et brud på tredjeparters produkter eller rettigheder, er skadelige, går imod moral og ordentlig

adfærd (er nedsættende, voldelig, racistisk, pornografisk osv.).

På samme måde, hvis Brugeren konstaterer, at Stationslinks henviser til hjemmesider, hvis indhold eller tjenester er ulovlige,

brud på tredjeparters produkter eller rettigheder, er skadelige, går imod moral og ordentlig adfærd (er nedsættende, voldelig,

racistisk, pornografisk osv.), kan Brugeren kontakte Salto og som det mindste henvise til (i) Brugerens

identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefon og e-mail), telefon og e-mail), (ii) beskrivelse af de fakta, som er bevis for

ulovlighederne eller unøjagtighederne på Stationslinksne og, (iii) i tilfælde af brud på tredjeparters produkter eller rettigheder,

identifikation på ejeren, hvis produkter eller rettigheder er blevet krænket, hvis denne er en anden end afsender af

meddelelsen. 

Når Salto modtager sådanne meddelelser, betyder dette ikke under nogen omstændigheder en faktisk viden om de aktiviteter

eller det indhold, som afsenderen af sådanne meddelelser henviser til, henseende lov nr. 34/2002 af 11. juli om

informationssamfundets tjenester og e-handel, samt enhver anden tilsvarende kompetence, som måtte finde anvendelse.

 

6. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Brugeren kan konsultere information om den behandling af personlige oplysninger, som Salto foretager, i Privatlivspolitikken

https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. GENEREL INFORMATION

Overskrifterne på de forskellige klausuler er kun informative og berører, kvalificerer eller udvider ikke fortolkningen af

nærværende Brugsvilkår. Salto kan ændre vilkår og betingelser heri, offentliggøre enhver ændring på samme måde, som

nærværende Brugsvilkår fremstår, eller via enhver meddelelsesform henvendt til Brugerne.

Den midlertidige gyldighed af nærværende Brugsvilkår er derfor sammenfaldende med det tidspunkt, hvor de blev vist på

Webstedet, indtil de ændres helt eller delvist. Fra dette tidspunkt træder de ændrede Brugsvilkår i kraft.

Uagtet bestemmelserne i de Særlige Betingelser, som måtte foreligge, kan Salto til enhver tid og uden varsel ophæve,

suspendere eller afbryde adgangen til indholdet på Webstedet, uden at Brugeren har mulighed for at rejse noget

erstatningskrav. Efter omtalte nedlukning, fortsætter forbuddet mod brug af indhold i henhold til det foregående i nærværende

Brugsvilkår med at være gældende.
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I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i nærværende Brugsvilkår og Særlige Betingelser, som måtte

fremgå af Webstedet, er det bestemmelserne i de Særlige Betingelser som har forrang.

Skulle nogle bestemmelser i nærværende Brugsvilkår blive erklæret for ugyldige eller uanvendelige, enten helt eller delvist, af

en ret, domstol eller kompetent myndighed, berører en sådan ugyldighed eller uanvendelighed ikke de resterende

bestemmelser i Brugsvilkårne.

Salto's mangel på at udøve eller fuldbyrde enhver rettighed eller bestemmelse i henhold til nærværende Brugsvilkår udgør ikke

nogen fritagelse herfra, medmindre dette anerkendes og aftales skriftligt med Salto.

8. LOVGIVNING OG DOMSTOLSKOMPETENCE

Nærværende Brugsvilkår i deres helheder underlagt spansk lov.

Ansvarsfraskrivelse:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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