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W E B S I T E  B R U G E R A F T A L E  

 

1.   ACCEPT AF VILKÅR 

 
Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår 

og betingelser, denne hjemmeside aftale (herefter "aftalen") er underlagt, adgang til Kyänis website på 

www.Kyäni.net. Kyäni kan efter eget skøn til enhver tid og uden forudgående varsel indføre ændringer og 

tilføjelser. Du bør derfor jævnligt gennemgå aftalen for at sætte dig ind i eventuelle ændringer i aftalen. 

Når du logger ind, browser, framer, bruger og/eller linker til Kyänis website (herefter "website" eller "site”) 

vil du være bruger som defineret i sektion 2 nedenfor, og du accepterer at være bundet af aftalevilkårene. 

Du accepterer endvidere at være bundet af alle udlagte retningslinjer, regler, servicevilkår, accepteret 

bruger- og privatlivspolitik eller enhver anden kontraktmæssigt fremført bestemmelse. I tilfælde af konflikt 

mellem anden aftale, regelsæt, politik eller servicevilkår og denne aftale, skal bestemmelserne i denne 

aftale være gældende. 

2.   BRUGERTYPER 

Enhver person der logger sig ind på, browser eller på anden måde bruger websitet enten manuelt eller 

via en computer, en mobil enhed, en personlig digital assistent eller anden automatiseret enhed vil være 

at betragte som "bruger", der er underlagt denne aftale. 

3.   PRIVATLIVSPOLITIK 

Du samtykker i, at du har læst og forstår vilkårene i Kyäni Internet Privatlivspolitik, der er tilgængelig på 

www.Kyäni.net, og hvis vilkår og betingelser således også er fuldt ud gældende for denne aftale. 

 

4. BRUG AF SITET 

Du er indforstået med, at Kyäni hverken kan eller vil give nogen garanti for, at filer til rådighed for 

download fra websitet vil være fri for infektioner, virus, orme eller andre typer af programmer, der har til 

ondsindet hensigt at beskadige din enhed eller på uretmæssig eller ulovlig vis at indsamle dine personlige 

data eller oplysninger. Du er selv ansvarlig for at indføre tilstrækkelige sikkerhedsprocedurer og -

foranstaltninger for at tilgodese dine personlige krav til nøjagtigheden af data input og output og sørge for 

at anskaffe og vedligeholde et værktøj uden for websitet til rekonstruktion af mistede data. 
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5.  SYSTEM INTEGRITET 

Du må ikke bruge nogen enhed, software eller fremgangsmåde, der kan forstyrre den korrekte funktion af 

websitet. Du må ikke foretage nogen handling, der kan overbelaste den infrastruktur, der anvendes til at 

understøtte en effektiv drift af websitet, herunder men ikke begrænset til uopfordret e-mail (såkaldt 

"Spam").  

6.  RISICI VED INTERNETBRUG 

DU PÅTAGER DIG FULDT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUG AF WEBSITET OG INTERNETTET. 

DU ACCEPTERER OG ER INDFORSTÅET MED, AT ETHVERT UPLOAD ELLER OVERFØRSEL, DU 

FORETAGER, KAN BLIVE OPSNAPPET OG MISBRUGT AF EN UAUTORISERET TREDJEPART, OG 

DU BÆRER ALENE DEN FULDE RISIKO I FORBINDELSE HERMED. 

 

7.  INGEN GARANTIER 

Kyäni YDER IKKE UDTALTE ELLER STILTIENDE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER 

GODKENDELSER AF NOGEN ART (INDBEFATTET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR 

EJENDOMSRET ELLER MOD KRÆNKELSER, ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR 

SALGBARHED ELLER EGNETHED FOR ANVENDELSE TIL ET BESTEMT FORMÅL) I FORBINDELSE 

MED BRUG AF WEBSITET, DETS INDHOLD, NOGEN VARER ELLER TJENESTEYDELSER LEVERET 

GENNEM WEBSITET ELLER INTERNETTET GENERELT, MED MINDRE DET FOR SÆRLIGE 

PRODUKTERS ELLER TJENESTEYDELSERS VEDKOMMENDE ER UDTRYKKELIGT ANGIVET PÅ 

WEBSITET. Kyäni KAN DERUDOVER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER 

ELLER SKADER DIREKTE ELLER INDIREKTE FORÅRSAGET AF NOGEN TRANSAKTIONER 

INDGÅET GENNEM WEBSITET. VISSE STATER ANERKENDER IKKE FRASKRIVELSE AF ANSVAR 

FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ DENNE FRASKRIVELSE VEDRØRER MULIGVIS IKKE 

DIG. Kyäni GARANTERER IKKE FOR, AT WEBSITET VIL OPFYLDE BRUGERNES BEHOV, AT DEN 

ELLER DENS TJENESTER VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, ELLER AT 

DEFEKTER PÅ WEBSITET VIL BLIVE KORRIGERET. WEBSITET OG DENS INDHOLD OG 

TJENESTER STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DET FOREFINDES". 

8.  SYSTEMNEDLUKNINGER 

Kyäni lukker regelmæssigt systemet ned i perioder for vedligeholdelse eller andre formål. Ikke-planlagte 

nedlukninger vil også kunne forekomme. Kyäni har i den forbindelse intet ansvar af nogen art for deraf 

følgende manglende adgang til hjemmesiden eller for noget tab af data eller transaktioner forårsaget af 

planlagt hhv. ikke-planlagt nedlukning eller deraf følgende forsinkelse, forkert eller manglende levering af 

informationer forårsaget af sådanne systemnedlukninger eller for nogen handlinger foretaget af tredjepart 

eller for andre nedlukninger forårsaget af websiteudbydere, internet infrastruktur og netværk uden for 

websitet. 

9.  SKADESLØSHOLDELSE 

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Kyänis bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte 

og repræsentanter for og mod ethvert krav eller fordring, handlinger, omkostninger, gældsforpligtelser, 

tab og skader af enhver art (indbefattet advokatsalærer) som følge af dit (I) brug hhv. misbrug af websitet, 

(II) dit brug eller køb af tjenester eller varer leveret gennem websitet eller (III) dit brud på enhver 
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bestemmelse i aftalen. Du vil skulle samarbejde så fuldt ud, som med rimelighed kan forlanges i Kyänis 

forsvar mod ethvert krav. Kyäni forbeholder sig for egen regning ret til at påtage sig det fulde forsvar af og 

kontrollen over enhver sag, der på anden vis er genstand for skadesløsholdelse gennem dig, og du vil 

ikke under nogen omstændigheder kunne afgøre nogen sag uden Kyänis skriftlige samtykke. 

10.  INTELLEKTUEL EJENDOM 

Websitets indhold såsom tekst, grafik, logoer, audio- og videoklip, fotografier, software og andre 

informationer (herefter "indholdet") er Kyänis og/eller dets datterselskabers eller partneres ejendom og er 

beskyttet af føderal og international copyright- og varemærkelovgivning og af andre ejendomsrettigheder. 

Disse rettigheder er beskyttet i alle nuværende og fremtidige former og teknologier. Du må udelukkende 

printe og downloade dele af materialet til eget ikke-kommercielt brug eller til ikke-kommercielt brug internt 

i din organisation eller hvad der ellers måtte være givet tilladelse til.  Ingen dele af indholdet må 

genoptrykkes, genudgives, ændres eller distribueres i nogen form uden Kyänis skriftlige tilladelse. Du må 

ikke, hvilket denne aftale derfor heller ikke giver dig tilladelse til, reproducere, tilbageføre, omstrukturere, 

omkode, ændre, adskille, overføre, sælge, distribuere, licentiere websitet eller udvikle afledt materiale 

deraf. Visse dele af indholdet kan være licentieret fra tredjeparter, og alt sådant tredjepartsindhold og alle 

dertil relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører de respektive tredjeparter. Du må ikke fjerne, 

ændre eller modificere nogen copyright, varemærke, anden intellektuel ejendom eller eventuel 

navnebeskyttelse på hjemmesiden eller i dens indhold. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt bevilget 

gennem denne aftale eller anden godkendt slut-bruger licensaftale er forbeholdt Kyäni.   

 

Intet indeholdt heri vil kunne fortolkes som tildeling af nogen licens, rettighed eller overdragelse ved 

berettiget antagelse under noget Kyäni eller tredjepart patent eller varemærke. Uden undtagelse, som 

udtrykkeligt beskrevet ovenfor, kan intet indeholdt heri opfattes som en overdragelse af nogen licens eller 

rettighed under Kyänis ophavsret. 

 

11.  BEGRÆNSNING AF ANSVAR 

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN KYÄNI ELLER NOGEN ANDEN PART I SKABELSEN, 

PRODUKTIONEN ELLER DISTRIBUERINGEN AF WEBSITET DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN 

DIREKTE ELLER INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE SKADER ELLER TAB AF 

FORTJENESTE, GOODWILL, BRUGSRET, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV OM VI 

ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), DER SKYLDES (I) 

BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN, (II)ERSTATNING AF 

OMKOSTNINGER VED TILVEJEBRINGELSE OG KØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -

TJENESTEYDELSER ELLER NOGEN TRANSAKTIONER FORBUNDET DERMED, (III) 

UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA, 

(IV)ERKLÆRINGER ELLER TILTAG PÅ WEBSITET FRA NOGEN TREDJEPART, ELLER (V) NOGET 

ANDET FORHOLD RELATERET TIL WEBSITET.  DU ANERKENDER HERMED, AT DENNE SÆTNING 

FINDER ANVENDELSE PÅ ALT INDHOLD SAMT ALLE PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER 

TILGÆNGELIGE PÅ WEBSITET. KYÄNIS SAMLEDE FORPLIGTELSER VIL UNDER DISSE 

BETINGELSER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE OVERSTIGE DE LAVEST MULIGE 

GEBYRER OM NOGEN OVERHOVEDET OG HØJST 50$ FOR DIT BRUG AF WEBSITET. DA VISSE 

STATER IKKE TILLADER FRITAGELSE FOR ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR FOR 

FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, ER FORPLIGTELSEN I DISSE STATER 

BEGRÆNSET TIL DET TILLADTE LOVLIGE MINDSTEBELØB. BEGRÆNSNINGERNE AF ANSVAR 
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FREMFØRT I DENNE AFTALE VIL HAVE VIRKNING FOR KYÄNI SÅVEL SOM FOR KYÄNIS 

ADMINISTRERENDE DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, ØVRIGE ANSATTE SAMT ADVOKATER OG 

REPRÆSENTANTER. 

12.  DINE KONTOFORPLIGTELSER 

Til gengæld for din adgang til at bruge af websitet accepterer du: (I) at indgive sande, nøjagtige, aktuelle 

og fuldstændige oplysninger om dig selv og din organisation, som du bliver bedt om af websitet 

("Registration Information"), og (II) ajourføre og opdatere Registration Information for at den vedblivende 

indeholder sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger. Hvis du indgiver oplysninger, der er 

usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller vi har rimelig grund til at formode, at dine indgivne 

oplysninger er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, kan vi suspendere eller opsige din konto 

og fratage dig retten til at bruge og have adgang til websitet fremover. Du er ansvarlig for at holde dit 

password og kontonummer fortroligt og er fuldt ansvarlig for alle handlinger foretaget under din konto og 

password. Du accepterer, at dit password kan blive brugt til at tillægge dig en elektronisk registrering og 

signatur, hvorfor du ikke må videregive dine passwords og kontoidentifikationsoplysninger til nogen 

tredjepart. Du er indforstået med straks at underrette os om enhver uautoriseret benyttelse at dit 

password eller andet brud på sikkerheden. Kyäni vil ikke, på nogen måde, være ansvarlig for eller hæfte 

for svigagtige indkøb, der er foretaget ved hjælp af din kompromitterede adgangskode. 

13.  PRODUKTPRISER 

I tilfælde af at et produkt er sat til en forkert pris eller med ukorrekte prisoplysninger, der skyldes trykfejl 

eller anden fejl i prissætning eller produktinformation, vil Kyäni have ret til at afslå eller annullere enhver 

ordre på produkter, der er sat til en forkert pris. Kyäni vil have retten til at afslå eller ophæve enhver 

sådan ordre, hvad enten den er blevet bekræftet og brugerens betalingskort blevet opkrævet beløbet eller 

ej. Hvis dit betalingskort allerede er blevet opkrævet betaling for købet og din ordre blevet annulleret, skal 

Kyäni straks udstede en kreditnota til din betalingskortkonto lydende på det opkrævede løb.  

14.  INGEN GODKENDELSE AF INDHOLD OG LINKS TIL ANDRE WEBSITES 

Links til andre websites leveres kun som en service til brugerne af dette website. Dette website kan 

levere links eller referencer til andre websites, men Kyäni har ikke gennemset alle disse websites og har 

intet ansvar for deres indhold og kan derfor ikke hæfte for nogen følgeskader, der måtte stamme fra 

sådant indhold. Kyäni godkender ikke eller står inde for disse sider eller for nogen oplysninger eller 

produkter og materialer, der findes der eller for nogen resultater, der måtte kunne opnås af at bruge dem. 

Hvis du vælger at gå ind på websites linked til dette website, gør du det helt og holdent for egen regning 

og risiko.  

15.  LINKING OG FRAMING PÅ SITET 

Med mindre en bruger har en gældende skriftlig aftale med Kyäni, må pågældende kun indsætte et 

hyperlink til dette website på et andet website, hvis brugeren overholder følgende betingelser: (a) linket 

må kun bestå af tekst, der er tydeligt markeret med "Kyäni", eller linket skal henvise direkte til URL'en 

http://www.Kyäni.net og ikke til andre sider på websitet. (c) Når linket aktiveres, må det kun vise Kyänis 

website full-screen og ikke som indsat i en ramme ("frame") på det linkede website, og (d) linkets 

udseende, placering og andre aspekter af linket må ikke kunne skade eller udvande den goodwill, der er 

forbundet med Kyänis navn og varemærke eller give et falskt indtryk, af at Kyäni eller dets sponsorer er 

forbundet med det linkede website. Ved at give dette samtykke tilsidesætter Kyäni ikke på nogen måde 



Web Site User Agreement 

 
 

5 
 

 

sit ejerskab eller sine rettigheder til nogen varemærker, ophavsrettigheder, patenter eller andre former for 

intellektuel ejendom forbundet med websitet. Kyäni forbeholder sig retten til at tilbagekalde sit samtykke 

til ethvert link til enhver tid efter eget skøn.  

16.  LOVGIVNINGEN WEBSITET ER UNDERLAGT 

Denne aftale og adgangen til websitet vil være underlagt og at fortolke i overensstemmelse med 

lovgivningen i staten Idaho. Undtaget herfra er sager, der involverer eller påvirker Kyänis 

ophavsrettigheder, varemærker og patenter, som er underlagt USA's gældende love og direktiver på 

området.  

17.  PLACERING AF JURISDIKTION 

Du giver hermed uigenkaldeligt og betingelsesløst dit samtykke til at underlægge dig staten Idahos 

domstoles og de i Idaho placerede føderale domstoles jurisdiktion vedrørende enhver retssag, der måtte 

blive rejst på baggrund af eller relateret til brugen af websitet eller køb af tjenesteydelser foretaget 

gennem websitet (og accepterer ikke at kunne indlede nogen retssag relateret dertil undtagen ved de 

nævnte domstole).  

18.  INTERNATIONALE BRUGERE 

Kyäni giver ingen garanti for, at websitets indhold vil være passende overalt i verden eller kan 

downloades uden for USA. Adgang til websitet kan være ulovlig i visse lande eller for visse personer. 

Hvis du går ind på websitet uden for USA, gør du det derfor på egen risiko og er selv ansvarlig for at 

overholde lovene under din jurisdiktion uanset sektion 16 og 17 ovenfor.  

19.  BRUGER FEEDBACK 

Skulle nogen bruger henvende sig til Kyäni med oplysninger eller feedback såsom spørgsmål, 

forespørgsler, meninger, kommentarer, forslag eller lignende med relation til noget Kyäni dokument, 

internettet eller nogen relaterede tjenester, vil sådanne oplysninger være at betragte som ikke-fortrolige, 

og Kyäni vil derfor ikke på nogen måde være forpligtet over for sådanne oplysninger og kan frit og uden 

begrænsninger gengive, bruge, videregive og distribuere dem. Kyäni kan frit benytte sig af alle ideer, 

koncepter, knowhow eller metoder indeholdt i sådanne oplysninger til ethvert formål indbefattet men ikke 

begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, hvori sådanne oplysninger er 

indarbejdet. I det tilfælde at Kyäni vælger at gøre dette, vil brugeren ikke være berettiget til nogen afgift 

eller kompensation for sådanne oplysninger, metoder eller idéer.  

20.  ACCEPTABELT OG LOVLIGT BRUG AF WEBSITET 

Enhver oplysning givet til Kyäni i forbindelse med brug af websitet: (a) må ikke være falsk, unøjagtig eller 

misvisende, (b) må ikke være obskøn eller uanstændig, (c) må ikke indeholde vira, orme eller anden 

ondsindet programmering beregnet til at skade, på skadelig vis forstyrre, hemmeligt opsnappe eller 

overtage noget system, nogen data eller personoplysninger, (d) må ikke krænke nogen tredjeparts 

ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, 

offentligheds- eller privatlivsrettigheder, (e) må ikke indeholde ærekrænkelser, injurier, ulovlige trusler 

eller chikane, (f) må ikke kunne påføre Kyäni ansvarsforpligtelser eller være årsag til tab af vores 

internetudbyderes eller andre leverandørers tjenester. Afsenderen af enhver form for kommunikation til 

dette website eller Kyäni er generelt ansvarlig for kommunikationens indhold og oplysninger indbefattet 
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dens sandfærdighed og nøjagtighed. Websitet er en service for sine besøgende. Kyäni forbeholder sig ret 

til enhver tid uanset begrundelse at slette, modificere eller supplere indholdet uden forudgående 

meddelelse til nogen.  

21.  UDSKILLELSESKLAUSUL 

I tilfælde af at en eller flere dele af denne aftale, uanset årsagen, skulle blive anset for at være ugyldig, 

ulovlig eller umulig at håndhæve i enhver henseende, vil en sådan ugyldighed, ulovlighed eller mangel på 

håndhævelsesmulighed ikke kunne påvirke nogen anden bestemmelse i aftalen.  

22.  OVERSKRIFTER 

Overskrifterne anvendt ned igennem denne aftale har alene til formål at lette overblikket og kan således 

ikke bruges som hjælpemiddel i fortolkningen af aftalen.  

23.  INTET AFKALD 

Enhver forsinkelse eller manglende Kyäni at kræve opfyldelse eller håndhæve en bestemmelse herom i 

intet måde påvirker Kyäni ret på et senere tidspunkt at håndhæve en sådan bestemmelse. Ingen 

forsinkelse eller undladelse af Kyäni i udøvelsen af en rettighed herunder skal udgøre et afkald på 

sådanne rettigheder eller andre rettigheder i henhold hertil.  

24.  HELE AFTALEN, UPDATERINGER OG ÆNDRINGER  

Denne aftale indbefattet alle dokumenter, der indgår i den ved udtrykkelig henvisning til dem, udgør hele 

aftalen mellem Kyäni og dig vedrørende indholdet af den. Kyäni kan efter eget skøn til enhver tid ensidigt 

udarbejde tilføjelser og ændringer i aftalen eller andre dertil henviste dokumenter ved at lægge dem ud 

på websitet. Herefter vil ethvert tilføjet eller ændret vilkår være gældende. Fortsat brug af websitet vil 

derfor indebære accept af de ændrede vilkår eller betingelser.  

25.  OVERDRAGELSE 

Du må ikke overdrage dine rettigheder eller uddelegere dine ansvarsforpligtelser under denne aftale uden 

Kyänis udtrykkelige skriftlige tilladelse. Kyäni kan til enhver tid overdrage sine rettigheder eller uddelegere 

sine forpligtelser i henhold hertil uden forudgående varsel til dig.  

26.  BEGUNSTIGET TREDJEPARTS RETTIGHEDER  

Ingen person, der ikke er part i denne aftale, kan på nogen måde være begunstiget af aftalen, og ingen 

person, der ikke er part i denne aftale, kan have nogen ret til at håndhæve nogen bestemmelse i aftalen.  

27.  HELE AFTALEN 

Dette dokument udgør og repræsenterer den fulde aftale mellem parterne indbefattet hele dens indhold 

regnet fra ikrafttrædelsesdatoen og erstatter alle andre aftaler, drøftelser eller memoranda vedrørende 

samme. 


